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 ВСТУП 

 

Діяльність Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка у 2020 році була спрямована на підвищення якості освітнього процесу в 

умовах подолання ситуативних викликів, що спричинені коронавірусною інфекцією 

SARS-CoV-2, на розвиток наукової та інноваційної діяльності, модернізацію методичної 

роботи професорсько-викладацького складу, забезпечення сприятливих умов для 

реалізації Стратегії (Програми) розвитку Київського університету імені Бориса 

Грінченка на 2018-2022 рр., Програми розвитку Педагогічного інституту на 2017-2022 

рр., Плану роботи на означений період та узгоджувалась з Положенням про 

Педагогічний інститут (нова редакція). 

Педагогічний інститут (далі - Інститут) є одним з найбільших структурних 

підрозділів Київського університету імені Бориса Грінченка (далі - Університет). 

Контингент студентів Інституту становить 1222 особи на денній та заочній формах 

навчання. Освітній процес забезпечують висококваліфіковані кадри. Штатний розпис 

Інституту налічує 64 науково-педагогічних працівників. Загальна кількість докторів 

наук становить 13 осіб, з-поміж них: на постійній основі – 10 докторів наук, з частковою 

зайнятістю – 3, а також 51 кандидат наук, з яких 43 – штатних працівника, 8 –часткова 

зайнятість. У структурі Інституту функціонує 5 кафедр (дошкільної освіти, початкової 

освіти, педагогіки та психології, іноземних мов і методик їх навчання, теорії та історії 

педагогіки). Окрім того, на базі Інституту функціонують Навчальна лабораторія творчої 

педагогіки, Центр самопізнання і саморозвитку, Центр інноваційних освітніх 

технологій. Організаційний супровід освітнього процесу в Інституті забезпечує 

навчальний відділ, відділ педагогічної практики. Підготовка фахівців здійснюється за 

триступеневим циклом: першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім 

(освітньо-науковим). Статистичні дані та аналіз напрацювань Інституту в розрізі 

основних напрямів діяльності у 2020 році викладено в пунктах звіту. 

 

І. Педагогічний інститут у структурі Університету, системі столичної освіти та 

освіті України. 

Станом на 31.10.2020 року контингент студентів Інституту становить 1222 особи 

на денній та заочній формах навчання. У порівнянні з 2019-2020 н. р, у 2020-2021 н.р. 

зафіксовано зменшення контингенту денної та заочної форм навчання на 138 осіб (11, 

2%), що пояснюється рядом об’єктивних причин, зумовлених зміною формату 

освітнього процесу в умовах пандемії, а також актуалізує необхідність систематизації 

профорієнтаційної роботи з метою залучення широкого кола вступників на педагогічні 

спеціальності. 
Контингент студентів Інституту  

( у розрізі 3-х н.р.) 
 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 2020-2021н.р. 

ДФН ЗФН ДФН ЗФН ДФН ЗФН 

Бакалавр 555 518 493  384 444 314 

Магістр 107 491 109 372 115 349 

Разом 662 1009 603 757 559 663 
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Вступна кампанія 2020 року відбувалася в умовах карантинних обмежень, 

спричинених пандемією коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, та передбачала формат 

дистанційного вибору потенційними абітурієнтами закладів вищої освіти, а також 

можливість визначення пріоритетів серед обраних спеціальностей. На освітні програми 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» 

та 013 «Початкова освіта» було подано 246 та 181 заяви відповідно, що дає змогу 

порівняти динаміку за три роки. 

 

Динаміка подання заяв 

Рік набору Всього заяв 

2018 558 

2019 601 

2020 427 

 

Зміна термінів вступної кампанії 2020 р. та невизначеність формату навчання 

(офлайн, онлайн, змішане навчання) після фактичного зарахування до складу студентів 

Інституту унеможливила широке представлення іногородніх абітурієнтів. Це значно 

знизило кількість поданих заяв на 1-й курс спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 

013 «Початкова освіта», яка становила 246 та 181 заява відповідно (у порівнянні з 2019 

роком –369 та 232). 

Відзначимо, що тенденція до зменшення кількості поданих заяв на перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти спостерігалась у більшості закладів вищої освіти, 

де здійснюється підготовка за вищезазначеними спеціальностями. До прикладу, в 

Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського на 

спеціальність 012 «Дошкільна освіта» у 2020 р. подано 112 заяв (у порівнянні з 2019 р. 

– 176 заяв,) зараховано 22 студента, а на спеціальність 013 «Початкова освіта» - 94 заяви 

(92- у 2019 р.), зараховано 25 студентів; у Полтавському національному педагогічному 

університеті імені В.Г. Короленка у 2020 р. на спеціальність 012 «Дошкільна освіта» та 

спеціальність 013 «Початкова освіта» подано 222 і 149 заяв відповідно (у порівнянні з 

2019 р. – 288 і 186), зараховано 46 і 42 студента відповідно; у Національному 

педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова у 2020 р. на спеціальності 012 

«Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» подано 182 і 287 заяв відповідно ( у 

порівнянні з 2019 р. - 557 і 331 відповідно) та зараховано 29 і 37 студентів відповідно. 

На спеціальність 012 «Дошкільна освіта» до Київського університету подано 246 заяв 

та зараховано 34 студента; на спеціальність 013 «Початкова освіта» подано 181 заява та 

зараховано 36 студентів, що свідчить про достатньо високий рейтинг закладу серед 

абітурієнтів.   

Аналіз якісних показників вступників 2020 р.  дозволяє зафіксувати наступне: 

загальний середній бал вступника, зарахованого на бюджетну форму навчання 

становить більше 170 балів: 012 «Дошкільна освіта» - 176 балів (178 балів у 2019 р.), 013 

«Початкова освіта»- 174 бали (176 балів у 2019 р.). 
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Рейтингові бали вступників (у розрізі 2018-2020 рр.) 
ОСВІТНЯ 

ПРОГРАМА 

 

2020 р. 

 

2019 р. 

 

2018 р. 

Загальний бал 

зарах. на 

бюджет (2020р.) мін. макс. мін. макс. мін. макс. 

Дошкільна освіта 130 185 119 188 116,4 188,1 176 

Початкова освіта 125,9  181,2 110 191 123,3 184,1 174 

 

Так, мінімальний бал на спеціальності 012 «Дошкільна освіта» становив у 2020 р. 

– 130; максимальний – 185 (бюджет). Тоді як у 2019 р. мінімальний та максимальний 

бали визначилися як 118 та 188 відповідно. У 2018 р. ці показники становили 116,4 та 

188,1. Динаміка зберігається упродовж трьох років. На спеціальності 013 «Початкова 

освіта» мінімальний бал вступника становив 125 балів, максимальний – 181,2 (у 2019 р. 

– 110 та 191 відповідно; у 2018 р. – 123,3 та 184,1). Упродовж вступної кампанії 2020 р. 

при зарахуванні першокурсників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 

навчання за кошти місцевого бюджету фіксувалися відмови. Так, на спеціальності 012 

«Дошкільна освіта» денної форми навчання, зафіксовано 9 відмов (у порівнянні з 2019 

р. - 10); на спеціальності 013 «Початкова освіта» - 4 відмови (у порівнянні з 2019 р. – 8 

відмов). Причини відмов – вступ до іншого ЗВО на неспоріднені спеціальності. 

 

Контингент вступників  

на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на базі ПЗСО 

(2020 рік вступу) 

ОР Освітня програма 
Кількість вступників 

(денна + заочна) 
Всього 

Бакалавр 
Дошкільна освіта 80 

183 
Початкова освіта 103 

 

Кількісні показники контингенту студентів  

І курсу (скорочена програма підготовки) у розрізі 2018 -2020 рр. 

ОР Освітня 

програма 

Кількість вступників 

(денна + заочна) 

Динаміка 

(2019/2020 

рік 

вступу) 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Бакалавр Дошкільна 

освіта 

40 (26+14) 32 (22+10) 38 (26+12) +6 

Початкова 

освіта 

94 (47+47) 81 (51+30) 59 (33+26) -22 
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Результати вступної кампанії 2020 р. на 1-й курс освітніх програм 012 «Дошкільна 

освіта» та 013 «Початкова освіта» (скорочена програма підготовки) різняться як деяким 

збільшенням (ДО +6), так і значним зменшенням (ПО -22), що пояснюється, з-поміж 

іншого, зменшенням кількості студентів – випускників коледжів, їхнім вступом на 

споріднені освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в 

Університеті, а також значною кількістю вакансій у закладах дошкільної освіти та 

загальної середньої освіти м. Києва, інших регіонів України, що обумовило рішення 

випускників коледжів не продовжувати навчання на бакалавраті за вищевказаними 

спеціальностями. Зазначимо, що на освітню програму 012 «Дошкільна освіта» на 1-й 

курс (скорочена програма підготовка) було подано 39 заяв за наявності 25 бюджетних 

місць, відмови не фіксувалися. Звертають на себе увагу деякі зміни в кількісних 

показниках поданих заяв на освітню програму 013 «Початкова освіта» на 1-й курс 

(скорочена програма підготовки) щодо кількості фактично зарахованих студентів – було 

подано 59 заяв за наявності 50 бюджетних місць, кількість відмов – 12. У переважній 

більшості відмови пов’язані з пріоритетами студентів поєднувати заочну форму 

навчання та роботу за здобутим фахом.  

Динаміка вступу на освітні програми  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

(2019-2020 н. р., 2020-2021 н.р.) 

ОР 
Освітня 

програма 

Кількість вступників 

(денна + заочна) 

 

19-20 н. р. 

 

 

20-21н.р. 

 

Динаміка  

(2019/2020 рр. вступу) 

 

Бакалавр 
Дошкільна освіта 112 (82+30) 80 (63+17) -32 

Початкова освіта 123 (93+30) 103 (72+31) -20 

 

Динаміка зміни кількості вступників на перший та другий рівні вищої освіти 

відображає загальну тенденцію умов функціонування закладів дошкільної та початкової 

освіти в умовах пандемії, спричиненої коронавірусною хворобою, реальним станом 

кадрового та фінансового забезпечення працівників освітньої галузі, взаємозв’язків 

«випускник – абітурієнт - вступник», що обумовлюється Правилами прийому в заклади 

вищої освіти, а також вибором студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

інших спеціальностей для продовження навчання 

.         

Кількість вступників за ОР (2018, 2019, 2020 рр.) 
ОР Рік набору Динаміка 

(2019/2020 рр. 

вступу) 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Бакалавр 296 235 183 -52 

Магістр 262 245 227 -18 
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Контингент вступників  

на другий (магістерський) рівень вищої освіти 2020 р. 

ОР Освітня програма 
Кількість вступників 

(денна + заочна) 
Всього 

Магістр 

Дошкільна освіта 95 (22+73) 

227 

Початкова освіта 105 (25+80) 

Педагогіка вищої школи 17 (13+4) 

Корпоративна освіта та розвиток 

персоналу 
10 

 

Динаміка вступу на освітні програми другого (магістерського) 

освітнього рівня ( у розрізі 2018 - 2020 рр.) 

ОР Освітня програма 

Кількість вступників 

(денна + заочна) 

Динаміка 

(2019/2020 

рік 

вступу) 
2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Магістр 

Дошкільна освіта   

128 (24+104) 

106 (25+81) 95 (22+73) 
-11 

Початкова освіта 109 (19+90) 97 (23+74)  105 (25+80) +8 

Педагогіка вищої 

школи 
15 (11+4) 12 (10+2) 17 (13+4) +5 

Педагогіка середньої 

освіти 
- 7 - - 

Педагогіка і 

методика дошкільної 

освіти 

- 12 - - 

Педагогіка і 

методика початкової 

освіти 

- 11 - - 

Корпоративна освіта 

та розвиток 

персоналу 

- - 10 +10 

 

На виконання пріоритетного завдання 2020 р. щодо розроблення 

конкурентоспроможних програм, у 2020-2021н. р. в Інституті була впроваджена нова 

освітня програма на другому (магістерському) рівні вищої освіти 011 «Освітні 

педагогічні науки. Корпоративна освіта та розвиток персоналу» (заочна форма 

навчання) як пропозиція для забезпечення потреб сучасної управлінської практики в 

установах та організаціях. Водночас тенденція до незначного зменшення контингенту 

магістрів у порівнянні з 2019 р. зберігається. У 2020 р. контингент здобувачів освіти на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти зменшився на 18 студентів (245 у 2019 р. 

та 227 у 2020 р.). Така ситуація обумовлена рядом причин, з-поміж яких яких: соціальна 

незахищеність учителів, низький рівень зарплат молодих фахівців, відсутність 

конкурентних перспектив після здобуття магістерського рівня вищої освіти за 

вищезазначеними спеціальностями та, як наслідок,- низький рівень умотивованості 

випускників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти продовжувати здобуття 
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освіти за обраним фахом, та/ або бажання продовжувати навчання за неспорідненими 

спеціальностями. Зважаючи на наявні виклики, що стоять у розрізі вступної кампанії 

2021р., адміністрація Інституту провела впродовж вересня-грудня 2020 р. три 

консультативно-роз’яснювальні онлайн-зустрічі зі студентами 4-х курсів 

спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» з метою мотивації їх 

до продовження навчання за обраною спеціальністю. У листопаді 2020 р. було 

проведено попереднє опитування студентів щодо продовження навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. 

 

Аналізуючи кількісні показники вступу випускників-бакалаврів Інституту можна 

відзначити тенденцію до збільшення майже вдвічі кількості вступників (бакалаврів-

випускників Інституту) на магістерські програми 012, 013, що забезпечує пірозділ. 

 

Кількісні показники вступу випускників-бакалаврів Інституту на 

магістерські програми  012, 013 

 
  

ОП 

 

Кількість 

поданих 

заяв 

   

 

Кількість  

випускників- 

бакалаврів 

 

 

Кількість 

вступників 

(д+з) 

  

Кількість  

здобувачів, 

які вступили 

на МП 

012,013 (%)  

 

2018 р. 

 

ДО 200 

 
249 128 (24+104) 

 
51,41 

ПО 186 156 106 (19+87) 67,95 

2019 р. ДО 157 234 106(25+81) 45,3 

ПО 185 158 97(23+74) 61,39 

2020 р. ДО 156 119 95 (22+73) 79,83 

ПО 201 143 105 (25+80) 73,4 

 

 

У 2020 р. цей відсоток становив близько 80%, у порівнянні з 2019 р. - 45,3%. На 

спеціальності 013 «Початкова освіта» також відзначається деяке підвищення кількості 

вступників – 73,4% у порівнянні з 69,39% у 2019 р.. Такі результати свідчать про 

налагодження системної роботи зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти упродовж навчання в Інституті. 

 

У 2020 р. Інститут продовжував здійснювати освітні ініціативи, що були скеровані 

на підвищення впізнаваності підрозділу серед наукової та освітянської спільноти, 

абітурієнтів, студентів інших ЗВО, батьківської спільноти м. Києва та інших регіонів 

України. За звітний період Інститут реалізував ряд проєктів, метою яких було 

поширення кращих професійних практик, напрацьованих професорсько-викладацьким 

складом підрозділу, утвердження прогресивного іміджу Університету на освітянській 

ниві України.  

Так, упродовж 2020 р. співробітники кафедри дошкільної освіти провели серію 

сертифікованих психолого-педагогічних тренінгів «Лепбук професійного успіху – 4». 
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Цільовою аудиторією тренінгів стали працівники закладів дошкільної освіти, батьки, 

студенти, представники районних управлінь освіти м. Києва. Кількість учасників має 

тенденцію до збільшення. У 2019 р. охоплена тренінгом аудиторія становила 180 осіб, 

тоді як у 2020 р.- понад 250 осіб, що свідчить про зростання зацікавленості освітянської 

спільноти м. Києва до просвітницьких заходів, організованих Інститутом.  

01 червня 2020 року був проведений Online-марафон День відкритих дверей для 

вступників 2020 року. Семигодинний марафон зустрічей об’єднав понад 200 учасників 

з м. Києва та різних областей України.  

15 вересня 2020 р. відбувся Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум «Нові 

вектори програми «Дитина», де авторським колективом викладачів Інституту була 

представлена унікальна інноваційна програма «Дитина», яка вперше, серед аналогічних 

документів, змістовно узгоджена зі змістом програми Нової української школи. 

Учасниками заходу стали понад 300 осіб з 15 областей та 32 міст і сіл України.  

10 листопада 2020 р. кафедрою іноземних мов і методик їх навчання проведено 

науково-методичний онлайн-семінар для вчителів іноземних мов початкової школи 

«Дистанційне навчання іноземних мов у початковій школі: міфи та реалії», учасниками 

якого стали близько 200 педагогів з різних міст та областей України.  

Науково-педагогічні працівники Інституту брали участь у просвітницьких 

програмах на державних каналах радіо та телебачення (телеканал 1+1, національний 

радіоканал «Культура»). 

 

Важливою складовою діяльності Інституту в 2020 р. стала участь студентів у 

благодійних акціях та волонтерских заходах, з-поміж яких: благодійні та святкові акції 

у закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти м. Києва; проєкти, 

спрямовані на підтримку воїнів АТО; підтримку студентів Інституту, які опинилися у 

складних соціальних обставинах. Кількість учасників, залучених до акцій становила 

понад 400 осіб. 

Варто зауважити, що цільова аудиторія волонтерства та благодійництва, кількість 

учасників освітнього процесу, які взяли в них участь у 2020 р., зменшилася у порівнянні 

з 2019 р. Причини зменшення були зумовлені неможливістю долучитися до 

благодійності та волонтерства в умовах карантинних обмежень.  

У 2020 р. Інститут продовжив роботу щодо укладання угод про співпрацю з 

вітчизняними науковими установами та ЗВО. Варто зазначити, що Інститут плідно 

співпрацює із провідними науковими установами, університетами України та 

громадськими організаціями, представники яких активно долучалися до освітніх та 

публічних заходів, ініційованих Інститутом. З-поміж партнерів Інституту зазначимо: 

1. Інститут педагогіки НАПН України 

2. Інститут проблем виховання НАПН України 

3. Інститут освіти дорослих НАПН України  

4. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

5. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 

6. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

7. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

8. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

9. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 
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10. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

11. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

12. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

13. КЗ КОР «Богуславський гуманітарний фаховий коледж ім. І.С. Нечуя-

Левицького» 

14. Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж 

15. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

16. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського 

17. Педагогічний музей України 

18. ГО «Українська академія акмеології» 

19. ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»  

20. ГС «Освіторія» 

З метою забезпечення ефективності проведення виробничої (методичної) практики 

для студентів другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти ОП «Корпоративна 

освіта та розвиток персоналу» у 2020 р. було укладено три нові угоди з такими 

підприємствами та організаціями: 

1. Академія ДТЕК – Корпоративний університет енергетичної компанії ДТЕК; 

2. «Академія ВіЯр» ТОВ «ВСМК-ТРЕЙД»  

3. АТ «ФАРМАК» 

 

Динаміка укладених угод про співпрацю за період 2018-2020 рр. 

 

Незважаючи на складні соціальні обставини, що спричинені епідемічними 

заходами, пов’язаними з поширенням коронавірусної інфекції, у 2020 р. Інститут 

надавав додаткові освітні послуги, з-поміж яких: курси іноземних мов для студентів 

різних рівнів вищої освіти, майстеркласи, тренінги, заняття з художньої гімнастики для 

дітей, наукове консультування здобувачів науково-освітніх рівнів. Загальна сума 

наданих послуг становить 269 тис. 232, 07 грн.  

 

 

 

 

 

17 17

20

2018 Р. 2019 Р. 2020 Р.

Укладені угоди з провідними установами 
України
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Додаткові освітні послуги за 2020 рік 

Підрозділ Загальна сума 

Кафедра дошкільної освіти 45 675 грн 

Кафедра теорії та історії педагогіки 43 141,07 грн 

Кафедра іноземних мов і методик їх 

навчання 

39 600 грн 

Кафедра педагогіки та психології 2 100 грн 

Спортивна зала 136 716 грн 

Навчальний центр творчої педагогіки 2 000 грн 

Усього: 269 232,07 грн. 
 

Пріоритети та завдання на 2021 рік: 

1. Удосконалити систему профорієнтаційних заходів, спрямованих на залучення 

широкого кола вступників на бакалаврські та магістерські програми Інституту. 

2. Підвищити показники вступу на освітні програми 012 «Дошкільна освіта», 013 

«Початкова освіта» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти з метою збереження контингенту. 

3. Продовжувати здійснювати іміджеві акції, спрямовані на впізнаваність 

Інституту серед громадськості, освітянської та наукової спільноти м. Києва та України. 
 

ІІ. Корпоративна культура Інституту, розвиток і підтримка персоналу в умовах 

пандемії 

У складі Інституту на постійній основі працює 64 науково-педагогічні працівники. 

Загальна кількість докторів наук, які забезпечують освітній процес в Інституті – 10 осіб, 

(+2 у порівнянні з 2019 р.), а також 43 кандидати наук. 

 

Якісний склад працівників (штатні співробітники) 

Кафедра 

Загальна 

кількість 

штатних 

НПП 

19/20 

Кількість 

докторів 

наук 

19/20 

Кількість 

кандидатів 

наук 

19/20 

Кількість 

НПП без 

наукового 

ступеня 

19/20 

Частка з 

науковим 

ступенем 

19/20 

(%) 

ПО 17/16 2/3 13/11 2/2 88,2/87,5 

ДО 16/16 3/3 10/10 3/3 81,2/81,2 

ПП 13/11 1/1 9/7 3/3 76,9/61,5 

ТІП 9/9 2/3 7/6 - 100/100 

ІММН 9/9 -/- 5/6 4/3 55,5/66,6 

Адміністрація 3/3 -/- 3/3 -/- 100/100 

Разом 67/64 8/10 47/43 12/11 82/82,8 

 

Варто зазначити як проблемний момент те, що у 2020 р. спостерігалась відсутність 

динаміки щодо отримання вчених звань науково-педагогічними працівниками 

Інституту. Лише одним співробітником кафедри іноземних мов і методик їх навчання за 

звітний період пройдено дозвільну процедуру в Університеті та подано пакет 

документів до Міністерства освіти і науки України для присвоєння вченого звання 

«Доцент». 
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Потенціал Інституту щодо отримання вчених звань співробітниками  

у 2021 р. 

Науковий 

ступінь 

Усього 

штатних 

співробітників 

з науковим 

ступенем 

(2020 р.) 

Відсутнє 

вчене 

звання 

КТІП КПП КДО КПО КІММН Усього 

Доктор 

наук 
10 професор 1 - 1 3 - 5 

Кандидат 

наук 
43 доцент 3 5 7 5 4 24 

 

Упродовж звітного періоду професорсько-викладацький склад Інституту системно 

працював над підвищенням кваліфікації шляхом участі у різноманітних тренінгах, 

майстеркласах, воркшопах Університету, а також у методичних нарадах, семінарах, 

вебінарах, онлайн - курсах з питань організації та науково-методичного забезпечення 

освітнього процесу на різних етапах її здобуття.  

З - поміж них:  

 Онлайн- курс “Becoming Global Citizens for a Sustainable Society” від Asia-Pacific 

Centre of Education for International Understanding and Ban Ki-moon Centre for Global 

Citizens. 

 Онлайн- курс “Grammar and Punctuation” від University of California, Irvine. 

 Електронний курс на платформі FutureLearn від Університету Гронінгема 

“Multilingual Practices: Tackling Challenges and Creating Opportunities”. 

 Онлайн-навчання за проєктом програми ЄС Еразмус+ №586098-EPP-1-2017-1-UA-

EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням 

інноваційних технологій викладання – MoPED».  

 Онлайн -курс “Teach English Now! Teaching Language Online”. 

 Онлайн -курс від асоціації TESOL “ICT4ELT”.  

 Онлайн-курс «Участь батьків в організації інклюзивного навчання» та 

«Антикризовий національний онлайн EdCamp-2020: школа зараз і у «світі після». 

 МООС Prometheus «Медіаграмотність: практичні навички.  

 МООС Рrometheus «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для 

опанування складних предметів». 

 МООС Рrometheus «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель? Teachers 

College» (Колумбійський університет, США). 

 МООС Рrometheus «Дизайн-мислення в школі». 

 МООС Рrometheus онлайн-курс «Критичне мислення для освітян». 

 МООС Рrometheus онлайн-курс «Діалог та медіація: шлях до порозуміння». 

 МООС Рrometheus онлайн курс «Медіаграмотність для освітян». 

 Вебінар від команди Wakelet “How to Become a Wakelet Pro-Surfer”. 

 Міжнародний вебінар: “Promoting Universities’ Societal Engagement”. 

 Міжнародний вебінар: “The Future of Higher Education: Short, Medium and Long 

Term Perspectives Around the World”.  

 Вебінар «Академічна культура дослідника в освітньому просторі». 

https://www.futurelearn.com/courses/multilingual-practices


12 
 

 Вебінар Міжнародної асоціації університетів (IAU) «Майбутнє вищої освіти: 

коротко-, середньо- і довгострокові перспективи по всьому світу». 

 Вебінар  “Annual Conference Webinar #3: Making a Difference Through Partnerships”. 

 Міжнародний онлайн -вебінар “Promoting Universities' Social Engagement”.  

 Вебінар «Сторітелінг для навчання: комфортний, корисний і різний» за напрямами 

«Креативне мислення», «Практичні прийоми».  

 Серія вебінарів від Європейської асоціації університетів (ЄАУ) «Сила у кількості - 

чи можуть альянси університетів змінити хід гри?», «Сприяння соціальній 

активності університетів», «Покращення за допомогою партнерства». 

 Серія вебінарів “Strength in Numbers – Can University Alliances Change The Game?”, 

Collins International Webinars: “Learning Science Practical Skills Remotely at Advanced 

Level”.  

 Сертифікатна програми «Медіаосвіта країн ЄС та України». 

 Проходження курсу англійської мови та складання тесту Aptis (British Counsil). 

 Методологічний семінар «Е-навчання, інформаційні засоби та інноваційні методи 

в інтеркультурному середовищі ЗВО». 

 Онлайн-курс “Critical Thinking”. 

 Онлайн-вебінари освітніх платформ «Всеосвіта», «На Урок». 

 Онлайн-вебінар “How to Write and Publish a Scientific Paper” (Project-Centered 

Course). 

 Онлайн-вебінар “Mindware: Critical Thinking for the Information Age” (Coursera). 

 Онлайн-вебінар “Learning How to Learn: Powerful Mental Tools to Help You Master 

Tough Subjects” (Coursera) 

 

Відповідно до затвердженого плану підвищення кваліфікації на 2020 р. 

співробітники Інституту пройшли навчання за різноманітними модулями у межах 

Університету, або в інших ЗВО. Особливої уваги в умовах карантинних обмежень, що 

були спричинені коронавірусною інфекцією, потребували новопризначені 

співробітники Інституту (2 особи), які у зв’язку з дистанційним форматом освітнього 

процесу не мали можливості долучитися до офлайн -лінійки адаптаційних тренінгів для 

новопризначених співробітників. 

Згідно з Положенням про адаптацію новопризначених науково-педагогічних 

співробітників таким працівникам було запропоновано програму дистанційних 

адаптаційних тренінгів. Наставниками від кафедр Інституту проведено ряд 

консультацій щодо роботи в системі е-навчання, організації освітнього процесу в 

Університеті, дистанційної взаємодії зі студентами, колегами тощо.  
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Підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників Інституту  

в розрізі 2018-2020 рр. 

 

Кафедри 

Фаховий 

модуль 
Модуль ІКТ 

Дидакт

ичний 

модуль 

Дослідниц

ький 

модуль 

Лідерський 

модуль 

Міжнародне 

стажування 

Сертифіко

вані 

програми 

інших ЗВО 
2

0
1

8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

ПП 

3 1 3 9 16 12 6 2 4 3 1 5 5 1 5 1 1 - 3 - 6 

ТІП 

- 1 5 2 8 - - - - 1 - - 2 2 - - - 1 1 - 8 

ІММН 

2 3 1 - 13 4 1 - 4 2 - - 2 1 3 - 4 1 1 2 17 

ДО 

2 2 2 3 14 8 1 - 4 - - - 1 3 2 - 1 - 3 - 8 

ПО 

3 2 - 2 17 1 2 - 2 2 3 2 4 2 2 - - - 1 10 6 

 

В Інституті функціонує три наукові школи: Наукова школа з проблем загальної 

педагогіки та історії педагогіки (керівник-Іванюк Г.І., д. п. н., проф.); Актуальні 

проблеми професійної підготовки майбутнього фахівця (керівник-Хоружа Л.Л., д. п. н., 

проф.); Дошкільна освіта як базис формування особистості (керівник-Бєлєнька Г.В., д. 

п. н., проф.). Метою наукових шкіл, що функціонують, є розвиток наукового потенціалу 

в межах обраних напрямів досліджень задля визнання та популяризації результатів 

наукових досліджень в Україні та за кордоном. Упродовж 2020 р. наукові школи 

Інституту здійснювали науково-дослідну, науково-організаційну, науково-освітню 

діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту, Стратегії (Програми) 

розвитку Університету на 2018-2022 рр. та інших нормативно-правових актів.  

 

Інститут забезпечує 2 освітньо-наукові програми для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти 011 «Освітні, педагогічні науки» та 012 

«Дошкільна освіта», які у 2020 р. успішно пройшли акредитацію. Статистичні дані щодо 

набору 2020 р.  на зазначені вище програми свідчать про позитивну динаміку. Так, у 

2020 р. здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки» стало 3 особи, у порівнянні з 2019р.-1 особа (динаміка +2). 

На освітньо-наукову програму 012 «Дошкільна освіта» вступили 3 особи, в 2019 р.-0 

(динаміка +3).  
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Деталізація інформації щодо вступу 

до аспірантури Університету на наукові програми 011, 012 

 (2019-2020 рр.) 

 

Спеціальність 2019 р. 2020 р. 

011 «Освітні, 

педагогічні науки» 

Коваленко С.П. (науковий 

керівник – Хоружа Л.Л., 

д.п.н., проф.) 

Таяновський В.О. (науковий 

керівник – Желанова В.В., 

д.п.н., доц.) 

Вакулова І.В. (науковий 

керівник – Хоружа Л.Л., 

д.п.н., проф.) 

Косенчук Ю.Г. (науковий 

керівник –  Іванюк Г.І., 

д.п.н., проф.) 

012 «Дошкільна 

освіта» 

 

- 

Кузіна О.Т. (науковий 

керівник – Пономаренко 

Т.О., д.п.н., проф.) 

Іваненко Н.В. (науковий 

керівник – Козак Л.В, д.п.н., 

доц.) 

Дяченко Є.В. (науковий 

керівник – Машовець М.А., 

к.п.н., доц.) 

 

За звітний період відбулося 2 захисти дисертаційних досліджень на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.04 – «теорія та 

методика професійної освіти» та 011 «Освітні, педагогічні науки»: старшого викладача 

кафедри іноземних мов і методик їх навчання Л. Петрик та викладача кафедри 

дошкільної освіти К. Бровко.  

 

Пріоритети та завдання на 2021 рік: 

1. Удосконалити програму адаптації новопризначених співробітників з 

урахуванням викликів дистанційного формату освітнього процесу. 

2. Вжити невідкладних заходів щодо активізації процесу отримання вчених звань 

науково-педагогічними працівниками Інституту. 

3. Систематизувати профорієнтаційну роботу зі здобувачами третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти щодо вступу на PhD програми 011,012. 

4. Підготувати пакет нормативних документів для відкриття освітньо-наукової 

програми для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 013 «Початкова освіта». 

 

 

 

 

 



15 
 

ІІІ. Особливості соціально-гуманітарної діяльності в умовах пандемії. 

Карантинні обмеження, спричинені спалахом захворюваності на коронавірусну 

інфекцію SARS-CoV-2, визначили нові реалії розуміння  корпоративної культури у 

студентів і викладачів Інституту. Впродовж 2020 р. увага учасників освітнього процесу 

в Інституті була зосереджена на збереженні високих стандартів якості освіти в умовах 

дистанційного навчання та на пошуку шляхів ефективного переформатування 

соціально-гуманітарної роботи в умовах віртуальної взаємодії. Реалізація принципу 

студентоцентризму в освітньому процесі, соціально-гуманітарній роботі, мистецтві та 

спорті передбачало нове сприйняття та трактування цінностей, що мають домінувати у 

стінах сучасного європейського університету в умовах пандемії та карантинних 

обмежень. 

Упродовж 2020 р. актуальною залишалася робота з соціальними категоріями 

студентів Інституту, кількісний показник яких складає 75 осіб (12% від загального 

контингенту), з-поміж них: сироти – 21 особа, внутрішньо переміщені особи – 9, діти 

учасників бойових дій – 16 осіб, діти інвалідів війни – 1, особи з інвалідністю – 8, 

малозабезпечені – 3 особи.  

Соціальний захист студентів здійснювався відповідно до чинного законодавства 

через постійний зв’язок з опікунами, кураторами студентів – сиріт і соціально 

незахищених категорій; відвідування студентів соціальних категорій у гуртожитку 

(поселено у гуртожиток 5 осіб); надання консультативної та матеріальної допомоги (за 

звітний період матеріальну допомогу отримало 3 особи) з урахуванням відповідних 

запитів, які надходили від самих студентів, а також інших служб. За звітний період 

оновлено базу даних студентів соціальних категорій; сформовано пакет документів 

щодо нарахування соціальних виплат студентам Інституту. 

Програмою розвитку Інституту на 2018-2022 рр. передбачено створення для 

студентів умов поєднання навчання, праці та саморозвитку – здорового способу життя 

та культурного дозвілля. На виконання цього завдання у 2020 р. було здійснено ряд 

організаційних заходів, спрямованих на підсилення командної взаємодії учасників 

освітнього процесу, розвиток лідерських якостей студентів. 

 

Заходи з командної взаємодії учасників освітнього процесу  

в Інституті 2020 р. 

Назва заходу 
Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Адаптаційні тренінги для першокурсників 130 15 

Квест для першокурсників 70 2 

Онлайн День Педагогічного інституту 300 42 

Віртуальний проєкт "FACE-to-FACE" 5 15 

Віртуальний проєкт «Ми разом» 25 20 

Загалом:   

2020 рік 530 82 

2019 рік 639 121 

2018 рік 540 100 

 

З- поміж інших організаційних заходів виокремимо: онлайн-посвяту в студенти 

першокурсників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, створення соціального 

паспорту Інституту; поселення іногородніх студентів у гуртожитки; систематичний 
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моніторинг сплати за проживання у гуртожитку, надання освітніх послуг; роботу 

стипендіальної комісії з обліку балів у рейтингу успішності студентів за участь у 

науковій, науково-технічній, творчій, спортивній діяльності, громадському житті 

Інституту, узагальнення зведених екзаменаційних відомостей з метою нарахування 

соціальних та академічних стипендій студентам Інституту; призначення кураторів і 

координаторів академічних груп 

 

Куратори академічних груп 

Загальна 

кількість кураторів 

Кількість 

кураторів з 

рейтингом 

4-5 

1-й курс 2-й курс 3-й курс 

12 12 2 4 6 

 

Студентські координатори (тьютори) груп першого курсу 

Загальна кількість тьюторів 
Активно співпрацюють з 

групами 

Пройшли школу 

координаторів 

2020 8 8 

2019 10 10 

2018 9 9 

 

Поселення іногородніх студентів Інституту у гуртожиток: 

2020 185 студентів 

2019 240 студентів 

2018 255 студентів 

 

У 2020 р. особливу увагу приділено організації заходів, пов’язаних із майбутньою 

професією студентів, оскільки запровадження Нової освітньої стратегії у багатьох із них 

суттєво підвищило інтерес до професійного становлення у період навчання. Епідемічні 

обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусної інфекції, значно ускладнили 

виконання завдань з соціально-гуманітарної діяльності у 2020 р.. Соціально-гуманітарні 

заходи різного рівня, проведені в дистанційному форматі, сприяли формуванню в 

студентів необхідних професійних компетенцій, що покликані розвивати soft skills. Для 

проведення таких заходів, окрім внутрішніх спікерів, запрошувалися знані у різних 

професіях фахівці.  

 

Заходи соціально-гуманітарного спрямування (2020 рік) 

Назва заходу 
Кількість 

учасників 

Вікторина «Грінченко: відомий-невідомий» 36 

Віртуальна майстерня «Ігрові технології у сучасному дитинстві» 34 

Photo challenge “Small Steps Towards My Big Success” 56 

Ретро-стендап «Педагогічні династії» 42 

Відеодайджест «Успіх через натхнення» 30 

Конкурс креативних есе «ПІ_шана» 32 

Тренінг «Навчай інших – вивчай себе» 42 

Англомовна презентація Музею українського побуту «Roots of the Past» 24 
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Назва заходу 
Кількість 

учасників 

Веб-квест «Інновації у підготовці майбутніх викладачів» 25 

Онлайн- флешмоб до Всесвітнього дня вишиванки 80 

Всеукраїнський педагогічний форум «Нові вектори програми «Дитина» 200 

Психолого-педагогічний френдінг «Імперативи сучасної освіти: педагогічна 

спадщина Н.Й. Волошиної» 
25 

Коучинг «Мистецтво теплих дотиків: емоційно зорієнтована освіта» 50 

Освітологічні дебати – 2020 «Дистанційне навчання у системі забезпечення якості 

вищої освіти: переваги та ризики» 
50 

Віртуальна екскурсія до Музею іграшки 25 

Віртуальна екскурсія до Музею мініатюр Миколи Сядристого 25 

Віртуальна екскурсія до Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари 

Ханенків 
25 

Перегляд віртуальної вистави «Сталкери» в театрі «Сузір’я» 30 

Перегляд віртуальної вистави «Камінний господар» у Театрі на Подолі 30 

Акція «Від педагогічної родини – найкращий напій для дитини» 25 

Вебінар «Ефективні засоби формування рефлексивної культури освітянського 

лідера» 
22 

Методичний тренінг з актуальних питань дошкільної освіти та просвітництва 

батьків «Лепбук професійного успіху – 4»  
100 

Літературна вітальня «Шевченківський березень» 70 

Онлайн кураторські години на тему: «Організація освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання», «Моніторинг навчальних досягнень студентів», 

«Фізичне, психічне, соціальне здоров'я у період пандемії: виклики сьогодення», 

«Вчимося жити та успішно навчатися в умовах пандемії» 

450 

Гостьова онлайн-лекція з фіналістом Global Teacher Prize Ukraine 2020, TOP 30 

Under 30 2020, автором проєкту «Бути учителем-бути в тренді» Андрієм 

Олійником 

40 

Онлайн-вітальня «Борис Грінченко: діалог із сучасністю» 68 

Майстерклас «Перша практика: тривоги і очікування» 35 

Майстерклас «Створення Е-портфоліо студента» 45 

Міждисциплінарний проєкт «Перші сходинки до педагогічної професії» 98 

Міждисциплінарний інформаційно-дослідницький проєкт «Розвиток у ПІ_знанні» 80 

Онлайн-семінар «Права дітей: дослідження, досвід, рефлексія» 40 

Конкурс «Грінченківська весна – 2020» 100 

Флешмоб #Бірюзовийрулить 150 

Англомовна екскурсія на інтерактивну виставку «Ukraine WOW» 30 

Онлайн-семінар «Дистанційне навчання іноземних мов у початковій школі: міфи 

та реалії» 
100 

Анкетування серед студентів «Вплив хобі на вивчення іноземних мов» 30 

Конкурс відео-проєктів «Педагогіка в житті» 28 

Конкурс академічних есе «Педагогічні ідеї Бориса Грінченка у перцепції 

майбутніх викладачів вищої освіти» 
10 

Конкурс на кращий переклад творів Бориса Грінченка «Натхненний творчістю 

Бориса Грінченка» («Inspired by Borys Grinchenko’s Art») 
40 

 

Упродовж 2020 року робота з національно-патріотичного виховання студентської 

молоді  Інституту була спрямована на утвердження в свідомості студентів патріотичних 

цінностей,  поваги до культурного та історичного надбання України; набуття 
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патріотичного досвіду; уміння визначати власну громадянську місію та візію; 

налагоджувати комунікацію з різними соціальними інститутами, органами влади. На 

виконання таких завдань за звітний період було відзначено  День вишиванки, День  

Державного Прапору України, День української писемності та мови, День Соборності 

України (живий ланцюг єдності); проведено серію заходів у Музеї українського побуту 

Інституту. 

З-поміж пріоритетів в організації культурно-просвітницьких проєктів, 

інформаційно-пізнавальних програм та українознавчих студій для студентів Інституту 

у 2020 р. було зроблено акцент на вихованні поваги до Конституції України, Законів 

України, державної символіки; формування толерантного ставлення до інших народів, 

культур і традицій; утвердження гуманістичної моральності як базової основи 

громадянського суспільства; культивування кращих рис української ментальності; 

спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, 

сепаратизму. На виконання цих завдань упродовж звітного періоду було організовано 

за окремим планом віртуальне відвідування музеїв, театрів, виставок; зелений флешмоб 

(упорядкування території, висадка квітів навколо корпусу № 2 (бульвар Ігоря Шамо 

18/2), відзначення Всеукраїнського дня дошкілля, Міжнародного дня людей похилого 

віку; заходи до Міжнародного дня студента. 

Відповідно до Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту одним 

з основних завдань у роботі зі студентством Інституту в 2020 р. було пропагування 

здорового способу життя. Тому за звітний період було проведено заходи до 

Всесвітнього дня здоров’я (за окремим планом); здійснювався щоденний контроль 

стану здоров’я студентів Інституту в умовах пандемії; організовано ряд зустрічей щодо 

профілактики респіраторних захворювань, суворого дотримання карантинних 

обмежень, соціальної поведінки студентів в умовах пандемії. 

Аналіз кількісних показників щодо участі студентів Інституту в проєктах 

соціально-гуманітарного напряму за період січень - березень 2020 р. засвідчив, що лише 

1/3 всіх студентів були долучені до проведення соціально-гуманітарних заходів різного 

спрямування. Це становить на 15% менше у порівнянні з попереднім роком. Причину 

зменшення вбачаємо у карантинних обмеженнях та унеможливленні проведення 

офлайн-заходів у вищезазначений період.  

 

Кількісний зріз учасників соціально-гуманітарних заходів (2018-2020 рр.) 
Назви заходів, проєктів, акцій Кількість  

студентів  

(2020 р.) 

Кількість 

студентів  

(2019 р.) 

Кількість  

студентів  

(2018 р.) 

Проєкти з популяризації української мови 203 406 337  

Гуртки, студії, секції 70 119  103  

Лідерські програми 50 60  50  

Волонтерські та благодійні акції 100 335  320  

Спортивні змагання, мистецькі проєкти 50 75  64  
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Пріоритети та завдання на 2021 рік: 

1. Диверсифікувати формат проведення традиційних соціально-гуманітарних заходів з 

урахуванням потреб і запитів студентів та науково-педагогічних працівників Інституту.  

2. Продовжити гуманітарні практики (соціальні проєкти, благодійні акції) за участі 

студентського та професорсько-викладацького складу Інституту.  

3. Збільшити кількісні показники залучених студентів до соціальних практик, 

культурно-мистецької та спортивної діяльності, волонтерських і благодійних акцій з 

метою підтримки їх громадської та творчої ініціатив, а також пропагування здорового 

способу життя (за умови зняття карантинних обмежень). 

 

IV. Забезпечення якості освіти в умовах пандемії. 

Організація освітнього процесу в умовах викликів, що постали перед системою 

вищої освіти через пандемію, спричинену поширенням короновірусної хвороби SARS-

CoV-2, здійснювалася за змішаною формою з дотриманням протиепідемічних заходів 

та у дистанційному форматі. Упродовж 2020 р. традиційно здійснювався моніторинг 

якості навчання та об’єктивності оцінювання знань студентів. Моніторинг якісних 

показників навчання студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» впродовж 

екзаменаційно- залікових сесій 2018-2019 н.р. та 2019-2020 н.р. свідчить про 

підвищення об’єктивності оцінювання результатів навчання на завершальному етапі 

вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни, що досягалася шляхом проведення 

семестрового контролю у форматі комп’ютерного тестування. 

 

Якісні показники навчання студентів Інституту 2018-2020 р.р. ( у %) 

курс 2018-2019 н.р. 

зимова сесія 

2018-2019 н.р. 

літня сесія 

2019-2020 н.р. 

зимова сесія 

2019-2020 н.р. 

літня сесія 

ДО ПО ПВШ ДО ПО ПВШ ДО ПО ПВШ ДО ПО ПВШ 

I 50 77 - 62 84 - 80 76 - 48 60 - 

I спп - - - - - - 43 61 - 50 67 - 

II 60 66 - 46 74 - 68 76 - 40 64 - 

III 54 57 - 57 75 - 66 77 - 79 58 - 

IV 37 44 - 57 51 - 23 59 - 54 53 - 

IV спп - - - - - - 20 61 - - - - 

V 46 72 73 58 83 60 66 76 80 80 76 90 

 

Так, якісні показники навчання студентів 1-го курсу спеціальностей 012 

«Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» у зимову сесію 2018-2019 н.р. становили 

50% та 77% відповідно, а в зимову сесію 2019-2020 н.р. - 80% та 76% відповідно. Разом 

з тим, складнощі, спричинені невідкладним переходом на дистанційний формат 

навчання, призвели до зниження результатів у літню сесію 2019-2020 н.р. (012 
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«Дошкільна освіта» - 48%; 013 «Початкова освіта» - 60 %). Аналіз результатів навчання 

студентів на скороченій програмі підготовки спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 

013 «Початкова освіта», дозволив констатувати, що оновлення освітніх програм 

підготовки (термін навчання: 1 р. 10 міс.) сприяло об'єктивізації отриманих  результатів 

навчання студентів у зимову та літню екзаменаційні сесії 2019-2020 н.р. ( 012 

«Дошкільна освіта» - 43% і 50% відповідно;  013 «Початкова освіта» - 61 % і 67% 

відповідно).  

Динаміка руху контингенту денної форми навчання в 2020 р. (за 1-й семестр 2020-

2021 н.р. ) відзначилася зменшенням кількості відрахованих студентів і становила на 31 

жовтня 2020 р. 3 особи. На денну форму навчання поновилася 1 студентка. На заочній 

формі навчання було відраховано 1 особу, поновлено 6 студентів. Зберігається 

тенденція переведень на заочну форму навчання, кількість переведень однакова на обох 

спеціальностях: 3 особи- 012 «Дошкільна освіта» та 3 особи- 013 «Початкова освіта». 

Така ситуація пояснюється можливістю отримання індивідуального графіка навчання, 

що дозволяє поєднувати навчання та роботу за фахом.  

 

Зведена таблиця показників відрахування, переведення, поновлення 

студентів денної форми навчання 

 (2018-2019н.р., 2019-2020н.р., 2020-2021н.р.) 
 Денна 

                відрахування 
  

 

власне 
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2 
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- - - - - - - - - - - - 
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Б-1 
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1 
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Разом  2018-2019 н.р. 33 21 1 

Разом  2019-2020 н.р. 41 26 2 

Разом  2020-2021 н.р. 3 6 1 
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Зведена таблиця показників відрахування, переведення, поновлення 

студентів заочної форми навчання  

( 2018-2019н.р., 2019-2020н.р., 2020-2021н.р.) 
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9 
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13 
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к
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3 

К-3 
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Разом  2018-2019 н.р. 42 23 13 

Разом  2019-2020 н.р. 31 26 6 

Разом  2020-2021 н.р. 1 6 6 

 

У 2020 р. зусилля кафедр Інституту були спрямовані на системний розвиток 

інноваційності освітнього середовища та приведення у відповідність, згідно із 

потребами та запитами стейкхолдерів, навчально-методичних кейсів з метою 

дотримання стандартів якості професійної підготовки майбутніх фахівців.  

 Так, кафедрою педагогіки та психології за звітний період: 

● оновлено змістові модулі інтегрованих навчальних дисциплін «Педагогіка», 

«Психологія», «Людинознавство», відповідно до освітніх програм спеціальностей 012 

«Дошкільна освіта», «Педагогіка і методика дошкільної освіти»; 013 «Початкова 

освіта», «Педагогіка і методика початкової освіти»; 

● розроблено та удосконалено робочі програми педагогічних практик відповідно до 

вимог дистанційного навчання; 

● проведено серію майстеркласів «Мотивація до майбутньої професії: 

педагогічна практика» для студентів 1-го курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 

013 «Початкова освіта» з метою підготовки до першої навчальної (психолого-

педагогічної) практики; «Педагогічна практика: здобутки та виклики» для студентів 1-

го курсу спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»; 

● розроблено інформаційно-дистанційні ресурси для вдосконалення 

позанавчальної діяльності студентів: сайт «Толерантність починається з мене», сторінка 

у соціальній мережі Фейсбук «Партнерська взаємодія»;   
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● розроблено та здійснено методичний супровід віртуальних 

міждисциплінарних проєктів для виконання студентами спеціальностей 012 

«Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» у Центрі самопізнання і саморозвитку. З-

поміж інших проєктів: міждисциплінарний проєкт «Перші сходинки до педагогічної 

професії» (практичні та семінарські заняття зі студентами 1- го курсу (6 квітня –24 

травня 2020 р.); міждисциплінарний інформаційно-дослідницький проєкт «Розвиток у 

ПІ_знанні» зі студентами 1-2-х курсів (листопад-грудень 2020 р.). 

Кафедрою дошкільної освіти в 2020 р.: 

● розроблено та оновлено робочі програми навчальних дисциплін та змістові 

модулі дисциплін для другого (магістерського) рівня вищої освіти: «Організація і 

управління в дошкільній освіті»; «Освітній менеджмент у галузі дошкільної освіти»; 

«Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями»; «Дошкільна 

педагогіка»; «Мистецьке рукоділля»; «Дитяча література та розвиток мовлення дітей 

дошкільного віку»; «Методика викладання фахових дисциплін»; «Практикум з ігрової 

діяльності»; 

● розроблено та оновлено 11 робочих навчальних програм дисциплін для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, зокрема: «Лідерство служіння»; «Основи 

природничо-математичних наук з методикою»; «Здоров’язбережувальні технології в 

дошкільній освіті»; «Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з 

методикою»; «Арт-освіта дітей дошкільного віку»; «Поліхудожня освіта дітей 

дошкільного віку (інтегрований курс)»; 

● розроблено та оновлено 9 програм педагогічної практики для першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

Кафедрою іноземних мов і методик їх навчання в 2020 р.: 

 розроблено 18 робочих програм навчальних дисциплін;  

 інтегровано 4 робочі програми навчальних дисциплін; удосконалено та 

пролонговано 24 робочі програми навчальних дисциплін для спеціальностей  

«Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Хореографія», «Музичне мистецтво», 

«Музичне мистецтво» (сольний спів), «Образотворче мистецтво», «Дизайн», «Дизайн 

(Прогнозування моди)», «Педагогіка вищої школи». 

 За звітний період співробітники кафедри успішно впровадили активні форми та 

методи роботи із застосуванням сучасних технологій навчання, з -поміж яких: Blended 

learning, Flipped Classroom Distance learning, Mobile learning, 1+1 (1 Pupil–1 Computer), 

CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Кафедрою початкової освіти в 2020 році: 

 розроблено 11 робочих програм навчальних дисциплін;  

 оновлено 12 робочих програм навчальних дисциплін; розроблено – 1, 

оновлено – 13 програм педагогічної практики;  

 в освітній процес професійної підготовки студентів спеціальності «Початкова 

освіта» впроваджено педагогічні заходи із формування готовності  майбутніх учителів 

початкових класів до використання ігрових та діяльнісних методів навчання the LEGO 

Foundation (у тому числі спецкурсу «Навчання через гру»); 

 упроваджено метод моделювання в освітній процес підготовки вчителя 

початкових класів;  
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 розроблено матрично-тестовий підхід та впроваджено в освітній процес 

підготовки вчителя початкової школи;  

 упроваджено в освітній процес підготовки майбутніх учителів початкової 

школи драматико - ситуативний метод викладання;  

 проведено моніторинговий зріз якості знань першокурсників з метою 

створення «груп вирівнювання» (навчальна дисципліна «Математика», на спеціальності 

«Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти).         

Співробітники кафедри теорії та історії педагогіки за звітний період долучилися як 

експерти до роботи Національної агенції забезпечення якості освіти; для забезпечення 

освітніх програм 011 «Педагогіка вищої школи», «Корпоративна освіта та розвиток 

персоналу» було оновлено та розроблено відповідні засоби діагностування для 

проведення контролю знань (проміжний, підсумковий контроль, атестація). 

  Організація та проведення педагогічної практики студентів спеціальностей 

011 «Освітні педагогічні науки. Педагогіка вищої школи», 012 «Дошкільна освіта», 013 

«Початкова освіта» відбувалася у відповідності до графіка навчального процесу 2020-

2021 н.р., а також формату роботи тих закладів освіти, в яких перебували студенти на 

практиці згідно з розпорядженнями. В умовах пандемії в робочих навчальних програмах 

практик було передбачено два варіанти роботи та виконання завдань, як у форматі 

офлайн, так і онлайн. Такий диференційований підхід до організації педагогічної 

практики та змістового наповнення програми сприяв дотриманню термінів її 

проведення, чіткому виконанню завдань і розвитку в студентів професійного тайм-

менеджменту.   

Вперше в 2020 р. було розроблено ротаційні моделі та робочі програми 

безперервної виробничої практики (педагогічної інтернатури) для студентів 4-го курсу, 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» 

та 013 «Початкова освіта». Моделі практики сприяють максимальному зануренню 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкових класів в 

реальне професійне середовище закладів  різних типів і форм власності (ШДС, НВК, 

спеціалізовані школи, інклюзивні класи, приватні заклади освіти); враховує трудові 

функції, а також загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти майбутній 

педагог відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (БКДО) - стандарту 

дошкільної освіти та Професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу 

загальної середньої освіти»; передбачають здійснення психолого-педагогічного та 

методичного супроводу студентів, проведення наставницьких сесій (2 та 4 четвер; І 

семестр – 9 днів по 6 год., ІІ семестр – 9 днів по 6 год), вироблення творчого 

дослідницького підходу до педагогічної діяльності; створення портфоліо особистісно-

професійного зростання студента; поглиблення вмінь реалізовувати сучасні методики, 

технології навчання освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти, 

здійснювати інтегрований підхід до вирішення завдань освітніх ліній БКДО, 

застосувувати різні форми онлайн-комунікації та інструментарій дистанційного 

навчання. Програмами передбачено два способи реалізації змістового наповнення та 

виконання завдань практики: в умовах змішаного та онлайн функціонування закладів 

освіти. 
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Кафедри Інституту впродовж 2020 р. працювали над розробленням та 

сертифікацією ЕНК. Зміна формату освітнього процесу в березні 2020 р., що була 

спричинена пандемією короновірусної хвороби SARS-CoV-2, актуалізувала питання 

невідкладності розроблення цифрового та дистанційного контенту з метою 

забезпечення освітнього процесу. Станом на грудень 2019  р. відповідно до графіку 

сертифікації ЕНК процедуру сертифікації пройшло 48 курсів, тоді як станом на грудень 

2020 р.  сертифіковано 57 ЕНК (динаміка +9 ЕНК). З цієї кількості за період березень-

грудень 2020 р. сертифіковано 49 ЕНК (85,9%). Специфікою створених електронних 

курсів у 2020 р. стало їх об’єднання на одній платформі для денної та заочної форм 

навчання, а також створення інтегрованих ЕНК з тих дисциплін, що вивчаються 

упродовж декількох років, або складаються з різновекторних модулів у межах однієї 

інтегрованої дисципліни. Зауважимо, що інтегровані ЕНК дозволили здобувачам освіти 

цілісно зрозуміти сутнісні взаємоємозв’язки, явища та процеси у межах виучуваної 

дисципліни/ дисциплін, усвідомити її /їх перспективу, зрозуміти програмові результати 

упродовж вивчення усього курсу, актуалізувати залишкові знання з 

дисциплін/дисциплін, відстежити навчальний прогрес.  

 

 
 

Деталізація сертифікованих курсів по кафедрах Інституту 

Кафедра педагогіки та психології (17 ЕНК) 
Назва ЕНК Дата Автор(и) 

Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1 -2-й курс, 

ПО, ЗФН) 
січень 

Венгловська О. А., Куземко Л. В., 

Антипін Є. Б. 

Педагогіка (5-й курс, ПМПО, ЗФН) січень Іванюк Г. І., Венгловська О. А. 

Дидактика початкової школи (2-й курс, ДО, ЗФН) січень 
Січкар А. Д., Дем’яненко В. І., 

Матюшинець Я. В. 

Педагогіка і психологія вищої школи(5-й курс, ММ 

(СС), ДФН) 
лютий Музика О.О. 

Людинознавство: Педагогічна антропологія (1-й курс 

ДО, ЗФН) 
березень Антипін Є.Б. 

ПП
32%

ДО
3%ІММН

33%

ТІП
3%

ПО
29%

Забезпечення навчальних дисциплін 
сертифікованими ЕНК  у 2020 році 

(% по кафедрах) 

ПП ДО ІММН ТІП ПО
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Назва ЕНК Дата Автор(и) 

Інклюзивна освіта (3-й курс, ММ, ДФН) березень Новик І.М. 

Інклюзивна освіта (3-й курс, ОМ, ДФН) березень  Новик І.М. 

Педагогіка дошкільна (2-й курс, ПО, ЗФН) березень Січкар А.Д., Матюшинець Я.В. 

Педагогіка (1-2-й курс, ДО, ДФН) квітень 
Венгловська О.А., Січкар А.Д., 

Куземко Л.В., Карнаухова А.В. 

Психологія: Інтеракційна психологія (5-й курс, ПМДО, 

ЗФН) 
квітень Музика О.О. 

Інклюзивна освіта (3-й курс, ДО, ДФН) 
квітень-

травень 

Дем’яненко В.І., Куземко Л.В., 

Карнаухова А.В. 

Психологія: Педагогічна психологія (1-й курс, ПМПО, 

ЗФН) 

квітень-

травень 
Музика О.О., Співак Л.М. 

Педагогічне партнерство з різними соціальними 

інституціями (5-й курс, ДО, ДФН) 

квітень-

травень 
Голота Н.М., Карнаухова А.В.* 

Дидактика початкової школи (1-й курс (спп), ПО, ДФН) 
серпень-

вересень 
Голота Н.М., Дем’яненко В.І. 

Педагогічне партнерство (1-й курс (спп), ДО) листопад Венгловька О.А.; Дем’яненко В.І. 

Інклюзивна освіта (1-й курс (спп), ПО) листопад Карнаухова А.В.; Дем’яненко В.І. 

Психологія (1-2-1 курс, ПО) грудень 
Музика О.О., Рябчич Я.Є., 

Шепельова М.В. 

 

Кафедра дошкільної освіти (5 ЕНК) 
Назва ЕНК Дата Автор(и) 

Основи природничо-математичних наук з методикою 

(5-й курс, ПМДО, ЗФН) 
лютий Бєлєнька Г. В. 

Педагогічне партнерство з різними соціальними 

інституціями (5-й курс, ДО, ДФН) 

квітень-

травень 

Пономаренко Т.О., Савченко Ю. Ю., 

Козак Л.В.* 

Мистецьке рукоділля (5-й курс, ПМДО, ЗФН) 
квітень-

травень 
Літіченко О.Д. 

Здоров’язбережувальні технології в дошкільній освіті 

(1-й курс (спп), ДО) 
листопад Гаращенко Л.В. 

Здоров’язбережувальні технології в дошкільній освіті 

(3-й курс,  ДО) 
листопад Гаращенко Л.В. 

 

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (17 ЕНК) 
Назва ЕНК Дата Автор(и) 

Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2-й курс, ДО, 

ДФН ) 

березень 
Ситник О.І. 

Іноземна мова професійного спрямування (5-й курс, 

ПМ, ЗФН) 

квітень Кошарна Н.В., Лабунець 

Ю.О. 

Практика усного і писемного мовлення (5-й курс, 

ПМДО, ЗФН) 
квітень Петрик Л.В. 

Практика усного і писемного мовлення (англійська) 

(3-4-й курс (спп), ДО) 
квітень Петрик Л. В. 

Практика усного і писемного мовлення (англійська 

мова) (1-2-й курс (спп), ПО, ДФН) 

травень-

червень 
Петрик Л.В. 

Професійно-педагогічна культура (5-й курс, ПВШ, 

ДФН) 

травень-

червень 
Ситник О.І. * 



26 
 

Назва ЕНК Дата Автор(и) 

Ділова іноземна мова (5-й курс, ДЗ, ДФН) серпень-

вересень 
Лабунець Ю.О. 

Практика усного та писемного мовлення (англійська) 

(2-4-й курс, ДО, ДФН. Частина І) 

серпень-

вересень 
Петрик Л. В. 

Іноземна мова з методикою навчання (1-й курс (спп), 

ДО, ДФН) 

серпень-

вересень 
Терлецька Л.М., Лобода О.В. 

Сучасні технології навчання в початковій школі (2-3-й 

курс, ПО) 
листопад 

Котенко О.В.; Головатенко 

Т.Ю.; Петрик Л.В. 

Професійне спілкування іноземною мовою (6-й курс, 

ММ) 
листопад Лабунець Ю.О. 

Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної 

мови (3-й курс, ДО) 
листопад Лобода О.В. 

Іншомовна освіта з методикою навчання (1-й курс 

(спп), ПО) 
листопад Терлецька Л.М. 

Іноземна мова (англійська) (1-й курс, ОМ) листопад Терлецька Л.М. 

Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2-й курс 

(спп),  ДО, ДФН) 
грудень Ситник О.І. 

Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 -3-й курс 

(спп), ДО, ДФН)  
грудень Ситник О.І. 

Сучасні технології навчання 

іноземної мови у початковій школі (2-й курс (спп), ПО, 

ДФН) 

грудень Петрик Л.В. 

 

Кафедра теорії та історії педагогіки (5 ЕНК) 
Назва ЕНК Дата Автор(и) 

Методологія і методи науково-педагогічних 

досліджень (5-й курс, ПВШ, ДФН) 
квітень Хоружа Л.Л., Тадеуш О.М. 

Професійно-педагогічна культура (5-й курс, ПВШ, 

ДФН) 

травень-

червень 
Хоружа Л.Л., Желанова В.В.*  

Педагогіка (2-й курс, ІСТ, ДФН) 
травень-

червень 
Желанова В. В., Леонтьєва І. В. 

Педагогічна інноватика (5-й курс, ПВШ) листопад Братко М.В.; Козир М.В. 

Педагогіка і психологія вищої 

Школи (5-й курс, ХОР) 
грудень 

Музика О.О., Желанова В.В. 

Леонтьєва І.В.* 

 

Кафедра початкової освіти (15 ЕНК) 
Назва ЕНК Дата Автор(и) 

Організація та управління у ПШ (5-й курс, ПО) лютий Мієр Т. І. 

Математична і природнича освіта (2-й курс, ПО, ЗФН) лютий Руденко Н. М., Романенко Л. В. 

Інформатична та технологічна освіта з методикою 

навчання (3-й курс, ПО, ДФН) 
лютий Шкуренко О. В., Сакалюк О. П. 

Інформатика з методикою навчання (5-й курс, ПМПО, 

ЗФН) 
березень Шкуренко О.В. 

Математична і природнича освіта: Математика з 

методикою навчання (1-2-й курс,  ПО, ДФН) 
квітень 

Руденко Н.М., Романенко Л.В., 

Мажуга Ю.І. 

Математична і природнича освіта з методикою навчання 

(2-й курс, ДО, ДФН) 
квітень Руденко Н.М., Романенко Л.В. 
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Назва ЕНК Дата Автор(и) 

Рідномовна освіта: Українська мова з методикою 

навчання (1-2-й курс, ПО, ДФН) 

травень-

червень 
Дубовик С.Г., Нежива Л.Л. 

Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та 

історична освіта» (1-й курс (спп), ПО, ДФН ) 

серпень-

вересень 
Сухопара І.Г. 

Методика навчання освітньої галузі «Мистецька освіта» 

(1-й курс (спп), ПО, ДФН) 

серпень-

вересень 
Шпіца Р.І 

Університетські студії (1-й курс, ПО) листопад Бондаренко Г.Л.; Сухопара І.Г. 

Громадянська та історична освіта (2-3-й курс, ПО) листопад Вишнівська Н.В. 

Математична і природнича освіта з методикою навчання 

(1-й курс (спп), ПО) 
листопад 

Романенко Л.В.; Руденко Н.М; 

Романенко К.А. 

Соціальна і здоров’язбережувальна 

освіта з методикою навчання (3-4-й курс, ПО) 
грудень Порядченко Л.А., Ващенко О.М. 

Сучасні моделі початкової освіти(5-й курс, ПО, ДФН) грудень Мієр Т.І. 

Методика навчання освітньої галузі 

«Мистецтво» (2-й курс, КО, ДФН) 
грудень Шпіца Р.І 

*міжкафедральні курси 

 

Згідно зі стратегічними завданнями щодо уніфікації системи е-навчання у 

цифровому кампусі Університету, одним з яких було створення нових е-платформ 

освітньо-професійних програм, які діють в Інституті, у 2020 р. здійснювалась системна 

робота з наповнення таких е-платформ. Станом на 01 червня 2020 року, згідно із 

навчальними планами ОП денної та заочної форм навчання спеціальностей 011 «Освітні 

педагогічні науки: Педагогіка вищої школи», «Освітні педагогічні науки: Корпоративна 

освіта та розвиток персоналу», 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», в 

системі Moodle розміщено 426 е-платформ. Це сприяло більш чіткій структуризації 

розроблених і сертифікованих ЕНК відповідно до освітніх програм, значному 

зменшенню кількості використовуваних платформ, а також дозволило застосовувати їх 

спільно для студентів денної та заочної форм навчання.  

 

Статистичні дані щодо створення е-платформ  

у системі е-навчання Університету в 2020 році (ОП 011,012,013) 
е-навчання Станом на 

20.12.2020 р. 

Станом на 

01.06.2020 року 

Примітка 

 

е-платформи 

 

291 

 

426 

114 е-платформ – 

практика; 

підсумкова 

атестація, курсові та 

випускові роботи.  

 

Перебудова формату освітнього процесу та перехід на дистанційне навчання 

сприяли пошуку та впровадженню нових підходів до моніторингу та діагностування 

навчальних досягнень студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти. Так, оновлено засоби діагностування в ЕНК, започатковано 

комбіновану форму проведення іспитів під час екзаменаційних сесій та атестації, що 

включала комп’ютерне тестування та усну розгорнуту відповідь на компетентнісно 

зорієнтоване завдання.  
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У розрізі підвищення якості освітнього процесу в умовах пандемії в Інституті 

систематично проводилися моніторингові опитування: 

- анкетування студентів щодо якості проведення навчальних занять у 

дистанційному форматі з подальшим вивченням можливостей удосконалення цього 

процесу через інтегрування змісту навчальних дисциплін, тематики завдань для 

самостійної роботи (травень 2020 р.); 

- моніторингове опитування студентів щодо ефективності викладацької 

діяльності «Викладач очима студентів»; 
- опитування роботодавців (голів ЕК і практиків) щодо оцінки рівня 

сформованості фахової компетентності випускників. 

 Аналіз показників щорічного опитування «Викладач очима студентів» 

показав, що у 2020 р. середня оцінка викладачів Інституту становила 4,7 бали (у 

порівнянні з 4,5 балами у 2019 році). Мінімальна - 4,10 (у порівнянні з 3,25 балами у 

2019 р.), максимальна – 4,95. Крім того, оцінку в 4,94 бали отримали 3 викладачі; 4,92 – 

2 викладачі; 4,91 – 3 викладачі; 4, 90 – 1 викладач. Кількість оцінок вище 4,9 мають 

16,4% викладачів Інституту. При цьому 87% викладачів Інституту мають оцінку вищу, 

ніж 4,5 бали ( у порівнянні з 78,57% у 2019 р.); 13% - від 4,0 до 4,5 ( у порівнянні з 

12,86% у 2019 р.); нижче 4 балів викладачі Інституту не мають (у порівнянні з 8,57% у 

2019 р.).  

Середній бал викладачів кафедр Інституту за результатами рейтингу 

«Викладач очима студентів 2020» 

Кафедра Середній бал 

ДО 4,76 

ПО 4,68 

ІММН 4,72 

ПП 4,79 

ТІП 4,63 

  

Аналіз результатів традиційного моніторингового опитування роботодавців (голів 

ЕК і практиків) щодо оцінки рівня сформованості фахової компетентності випускників, 

яке здійснювалось у 2020 р., засвідчив загалом високий рівень професійної підготовки 

випускників освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти. У звітах голів ЕК відзначено актуальність тематики магістерських 

досліджень відповідно до потреб практики; високий рівень сформованості професійних 

компетенцій випускників; практико-орієнтований характер випускних робіт і широкі 

можливості до застосування в практиці освітніх закладів результатів магістерських 

досліджень здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

У 2020 р. Інститут продовжив роботу щодо поетапної інтеграції освіти і науки у 

підготовці майбутніх педагогів на основі моделі «Навчання через дослідження» 

(research based education). У реалізації зазначеної моделі відзначимо активну роботу 

Центру самопізнання і саморозвитку, що забезпечує міждисциплінарну проєктну 

діяльність студентів. 

За звітний період на базі Центру самопізнання і саморозвитку викладачі кафедр 

здійснювали психолого-педагогічний супровід та створювали умови для адаптації 

студентів перших курсів до освітнього процесу в Університеті. Упродовж квітня-травня 
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2020 р. студенти виконували Міждисциплінарний дослідницький проєкт «Вершини 

долають невтомні» (дистанційні практичні та семінарські заняття зі студентами 1-го 

курсу спеціальностей 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта»). Проєкт мав на 

меті розвиток у майбутніх педагогів  здатності до самопізнання, професійної 

самоідентифікації та формування навичок проектування власної стратегії особистісно-

професійного розвитку. У межах проєкту були інтегровані навчальні дисципліни 

«Педагогіка», «Психологія». Результатом кiнцевого продукту стали індивідуальні 

програми саморозвитку студентів, що були презентовані на семінарських заняттях з 

дисципліни «Людинознавство: педагогічна антропологія». 

У листопаді-грудні 2020 р. у партнерстві викладачів і студентів 1-2-х курсів 

спеціальностей 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» було здійснено 

міждисциплінарний інформаційно - дослідницький проєкт “Розвиток у ПІ_знанні”. 

Цілями проєкту стали розвиток у студентів інформаційної, соціальної та комунікативної 

компетентностей, умінь налагоджувати партнерську взаємодію у середовищі закладу 

освіти; формування соціально - активної життєвої позиції. Кінцевим продуктом проєкту 

стало представлення студентами у соціальних мережах, власних блогах, спільних 

презентаціях інформаційних повідомлень про досягнення, що стали можливими завдяки 

самоаналізу та саморозвитку в процесі навчання в Інституті.  

Реалізація практико - зорієнтованого, діяльнісного та інтегрованого підходів до 

підготовки фахівців на базі Центру самопізнання і саморозвитку в умовах 

дистанційного навчання здійснювалась шляхом підготовки та розміщення 

інформаційних повідомлень для організації самостійної діяльності студентів щодо 

самопізнання і саморозвитку на сторінці Центру в соцмережі Фейсбук, з -поміж яких: 

психологічні техніки для роботи з пригніченими почуттями; тести на визначення 

емоційного стану; рекомендації щодо збереження психічного здоров’я та саморозвитку 

наскрізних навичок (критичне мислення, цифрові навички, навички співпраці).  

Упродовж травня-грудня 2020 року на базі Центру самопізнання і саморозвитку 

магістрантами проводился опитування та анкетування здобувачів різних рівнів вищої 

освіти щодо сформованості толерантності та готовності до партнерської взаємодії 

студентів Інституту. За результатами досліджень розроблено інформаційні ресурси для 

саморозвитку студентів у позанавчальній діяльності. 

13 березня 2020 року на базі Інституту в межах реалізації програми ЄС Еразмус+ 

№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої 

освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» відкрився 

Центр інноваційних освітніх технологій. Головними завданнями цього центру є 

забезпечення впровадження інноваційних педагогічних технологій з використанням 

ротаційних зон класу, з-поміж яких: проблемне навчання, проектне навчання; 

гейміфікація, сторітелінг; навчання, засноване на дослідницько-пізнавальній діяльності 

(IBL – inquiry based learning), STEAM-освіта; формування медіа-грамотності учасників 

освітнього процесу, їх обчислювального мислення (computational thinking), навичок 

формувального оцінювання, мейкерства, застосування віртуальної реальності, методу 

перевернутого класу, а також формування в учасників освітнього процесу цифрової, 

методичної, підприємницької компетентності,  уміння навчатися впродовж життя. 

Незважаючи на складні умови, що пов’язані з карантинними обмеженнями, з 20 по 

29 травня 2020 р.відбулося онлайн-навчання викладачів Інституту з метою подальшого 
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застосування вищезазначеного інструментарію у підготовці здобувачів усіх рівнів 

вищої освіти спеціальностей 011, 012, 013. У навчальних онлайн- тренінгах взяли участь 

17 науково-педагогічних працівників Інституту, які забезпечували вивчення дисциплін 

у межах освітніх програм 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» у Центрі 

інноваційних освітніх технологій впродовж першого семестру 2020-2021 н. р.. 

У 2020 р. співробітники Навчальної лабораторії творчої педагогіки впровадили в 

освітній процес студентів 1-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

спеціальностей 012 «Дошкільна освіта»,  013 «Початкова освіта», розроблений у 2019 р. 

пакет діагностичних матеріалів для визначення рівнів сформованості математичної 

компетентності вступників. Процедуру затвердження Вченою радою Інституту 

пройшов підготовлений до друку в грудні 2020 року робочий зошит «Підготовка дитини 

до школи: перші кроки до успіху», який використовуватиметься на практичних заняттях 

студентів спеціальностей 012, 013.  

Підвищення якості освіти передбачало системну роботу з усіма суб’єктами 

освітнього процесу задля вивищення ефективності та продуктивності в реалізації 

освітніх і професійних потреб. Упродовж 2020 р. в Інституті відбувалися різноманітні 

професійні заходи за участі українських та зарубіжних науковців і практиків. З-поміж 

них: 

 Міжнародна скайп-лекція «Multilingualism as European Educational Policy» 

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Освітнього центру 

«DIMITRA» (Греція) та студентів 2-го курсу, першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, спеціальності 013 «Початкова освіта» (25 лютого 2020 р.); 
 Скайп-лекція професора Європейського університету Кіпру Ісаака 

Пападопулоса на тему: «CLIL in Education» для студентів першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти, спеціальностей 013 «Початкова освіта», 

012 «Дошкільна освіта» (17  березня 2020 р.);  
  Бінарна скайп-лекція професора Європейського університету Кіпру Ісаака 

Пападопулоса на тему «Innovative Approaches to Second/Foreign Language Teaching» та 

викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Т. Головатенко для студентів 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти,  

спеціальностей 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» (20 березня 2020); 
 Бінарна скайп-лекція професора Європейського університету Кіпру Ісаака 

Пападопулоса на тему «Storytelling with Young Learners» для студентів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, спеціальностей 012 

«Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» (30 березеня 2020 р);  
 вебінар «Як рефлексія допомагає зрозуміти себе й себе-у-Світі» 

(Тренінговий центр «Сертифіковані українські технології освіти» (СУТО)) (листопад 

2020 р.); 
 Бінарне практичне онлайн-заняття професора Європейського університету 

Кіпру Ісаака Пападополуса та завідувача кафедри іноземних мов і методик їх навчання 

Н. Кошарної  на тему «Technology in Foreign Language Education – Primary 

Education»  для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 

013 «Початкова освіта» (16 листопада 2020 р.); 
 конкурс студентських академічних есе «Педагогічні ідеї Бориса Грінченка у 

перцепції майбутніх викладачів вищої школи» серед здобувачів другого 
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(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

(грудень 2020 р.); 
 гостьова лекція з фіналістом Global Teacher Prize Ukraine 2020, автором 

проєкту «Бути учителем – бути в тренді» Андрієм Олійником із теми «Мотивація учнів 

шляхом власних досягнень учителя» (грудень 2020 р.). 
Пріоритети та завдання на 2021 рік: 

1. Запровадити нові форми профорієнтаційної роботи з потенційними вступниками 

на скорочену програму підготовки, 1-й курс першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, спеціальностей 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (ОП 

«Педагогіка вищої школи», «Корпоративна освіта та розвиток персоналу»). 

 2. Здійснити моніторинг результатів упровадження нової магістерської програми 

«Корпоративна освіта та розвиток персоналу». 

3. Здійснити моніторингове дослідження ефективності проходження виробничої 

практики (педагогічної інтернатури) студентів спеціальностей 012 «Дошкільна освіта», 

013 «Початкова освіта» та представити його результати у травні 2021 р. 

4. Продовжувати розроблення та удосконалення інформаційно-дистанційних 

кейсів до ЕНК з навчальних дисциплін ОП 011,012,013 у системі е-навчання. 

  

V. Інновації, наукові дослідження, наукометрія та академічна доброчесність в 

Інституті. 

У 2020 році професорсько-викладацький склад Інституту продовжив реалізацію 

досліджень у межах затверджених наукових тем: 

1. Зміст та технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в умовах 

євроінтеграції (2015–2020 рр.), державний реєстраційний номер: 0116U003295. 

2. Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції (2016–

2021 рр.), державний реєстраційний номер: 0116 U002963. 

У рамках першої наукової теми професорсько-викладацьким складом кафедри 

теорії та історії педагогіки узагальнено найбільш ефективні механізми підвищення 

якості неперервної педагогічної освіти у країнах Європейського Союзу і доведено 

доцільність їх імплементації у вітчизняному освітньому просторі. Виокремлено 

комплекс компетенцій викладачів вищої школи відповідно до міжнародних стандартів 

задля підвищення якості їхньої професійної діяльності на всіх етапах неперервної 

освіти. Проаналізовано особливості трансформації змісту та технологій неперервної 

педагогічної освіти в контексті євроінтеграції. Здійснено аудит та впровадження 

сучасних освітніх технологій у практику неперервної педагогічної освіти. Обґрунтовано 

й розроблено критеріальний апарат і діагностичний інструментарій оцінки якості 

неперервної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції. 

Відповідно до плану виконання другої теми Інституту науково-педагогічними 

працівниками кафедр педагогіки та психології, дошкільної освіти, початкової освіти, 

іноземних мов і методик їх навчання виконано ряд завдань згідно з  планом 

дослідження. Так, за звітній період науково-педагогічними співробітниками кафедри 

педагогіки та психології впроваджено в освітній процес психологічну методику 

«Профіль професійної самоефективності студентів» («ППСС»), реєстраційний номер 

100028; технологію особистісно-професійного розвитку педагога Self-book; змістово-
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технологічну модель особистісно-професійного саморозвитку педагога. 

Співробітниками кафедри дошкільної освіти проведено діагностування професійно 

значущих якостей майбутніх вихователів (контрольний зріз). На основі оброблених 

даних зроблено порівняльний рейтинг ціннісно-смислових уявлень студентів випускних 

груп ОП «Дошкільна освіта». Розроблено інструментарій для здійснення 

моніторингового дослідження ефективності проходження безперервної виробничої 

практики (особистісно-професійного становлення) для студентів 4-го курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності «Дошкільна освіта». 

За означений період науково-педагогічними співробітниками кафедри початкової 

освіти упроваджено в освітній процес підготовки вчителів початкових класів 

інноваційні педагогічні технології, з-поміж яких: проблемне навчання, інтегроване 

навчання, перевернуте навчання, проєктне навчання, адаптивне навчання, гейміфікація; 

віртуальна, змішана, доповнена реальність тощо. Упроваджено метод організації 

навчання на основі трьох видів ситуацій- сторітелінг, моделювання, техніки «Шість 

цеглин», упроваджено методики «Гра по-новому» та «Навчання по-іншому», метод 

аналізу медіатекстів для соціального життя за трикутником вивчення медіа, методики 

«Соціальні ігри К. Фопеля», формувальне оцінювання, метод «Lab Book» Мак-Мілана. 

Підготовлено дидактико-діагностичний інструментарій для здійснення 

моніторингового дослідження зазначеного виду практики. 

 Співробітниками кафедри іноземних мов і методик їх навчання на основі кращих 

практик провідних европейських педагогічних ЗВО розроблено навчально-методичні 

кейси іншомовної підготовки студентів педагогічних спеціальностей з урахуванням 

професіограми сучасного фахівця. Розроблено та впроваджено в освітню практику 

Інституту програму моніторингового дослідження рівнів сформованості лінгвістичної, 

соціокультурної, дискурсивної та стратегічної складових іншомовної компетентності 

майбутнього педагога.  

 

 У 2020 році зафіксована позитивна динаміка щодо публікаційної активності 

співробітників Інституту у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

Загальна кількість опублікованих та проіндексованих статей у вищевказаних 

наукометричних базах за звітний період становить 18 статей (2019 р.-8 статей, динаміка 

у 2020 р. +10), з - поміж них: у наукометричній базі даних Scopus -14 статей (2019 р.- 7 

статей, динаміка у 2020 р.+7);  у Web of Science - 4 статті (2019 р.- 1 стаття, динаміка у 

2020 р +3). 
Статті у виданнях, що входять  до наукометричних баз даних Scopus 

(кількісні показники із зазначенням співавторів від кафедр) 

Кафедри 

Одноосібні 

(вітчизняні) 

Вітчизняні  

(у співавторстві) 

 

Закордонні 

у співавторстві 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ПП - - - - - 1 - - - 

ТІП - - - - - - 1 1 5 

ІММН - - - - - - - 1 1 

ДО - - - - - - 1 1 4 

ПО - - - - 1 - 2 3 6 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#art_nb_wos_scop
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 Статті у виданнях, що входять  до наукометричних баз даних WоS 

(кількісні показники із зазначенням співавторів від кафедр) 

Кафедри 

Одноосібні 

(вітчизняні) 

У співавторстві 

(вітчизняні) 

Закордонні 

у співавторстві 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ПП - - - - - - - 
- 

 
1 

ТІП 
 

- 
- - - - - - - - 

ІММН 
 

- 
- - 

 

- 
- - - - 1 

ДО - - - - - - - 1 2 

ПО 2 - - - 1  2 - - 

 

Деталізований опис вихідних даних публікацій у наукометричних базах 

даних Scopus, Web of Science (2020 р.): 

Наукометрична база Scopus: 

1. Svitlana H. Dubovyk, Alexander Ya. Mytnyk, Nataliia O. Mykhalchuk, Ernest E. 

Ivashkevych, and Nataliia O. Hupavtseva (2020) Підготовка майбутніх учителів до 

розвитку емоційного інтелекту учнів. Journal of Intellectual Disability Diagnosis and 

Treatment, 8 (3). с. 430-436. ISSN 2292-2598;  

2. Паламар С.П., Васьківська Г.О., Нежива Л.Л., Назаренко Л.А. (2020) Didactic 

Potential of New Generation ICT in Forming Information and Communication 

Competence of Upper Secondary School Pupils Proceedings of the 16th International 

1

7

4

14

WoS

Scopus

Динаміка розміщення публікацій у 
наукометричних базах даних 

Web of Science, Scopus (2019-2020 рр)

2019 р. 2020 р.

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#art_nb_wos_scop
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Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, 

Harmonization and Knowledge Transfer, 27 (2). с. 248-261. ISSN 1613-0073; 

3. Паламар С.П., Нежива Л.Л., Литвин О.С.  (2020) Perspectives on the use of 

augmented reality within the linguistic and literary field of primary education. 

Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education 

(2731). с. 297-311. ISSN 1613-0073; 

4. Васьківська Г.О., Паламар С.П., Власенко О.  (2020) Нealth in the civic students’ 

value system: empirical analysis. Wiadomości Lekarskie (10). с. 1947-1952. ISSN 0043-

5147; 

5.  Паламар С.П., Васьківська Г.О., Нежива Л.Л., Желанова В.В. (2020) 

Psychocultural Training of Senior Pupils to Adequely Perceive the Media Space 

Challenges Wiadomości Lekarskie (11). с. 1947-1952. ISSN 0043-4147 

6. Комаровська О., Холінська Т., Мельник О., Петко Л., Шпіца Р., Сова О., 

Строха Т. (2020) Хмарні технології в мистецтві навчальне підприємство Journal of 

Entrepreneurship Education (5). с. 1-6. ISSN 1098-8394; 1528-2651; 

7. Іванюк Г., Горошко О., Мельник І. (2020) Психосемантичний зміст поняття 

«педагог» у мовній свідомості студентів педагогічних спеціальностей 

Psycholinguistics Психолінгвістика. Психолингвистика, Vol 28 (1). с. 59-82. ISSN 

2309-1797; 2415-3397; 

8. Шинкар Т., Бєлєнька Г., Коваленко О. (2020) ІКТ як інструмент підвищення 

якості методичної роботи в першій ланці системи освіти CEUR Workshop 

Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and 

Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: 

Main Conference Kharkiv, Ukraine, October 06-10, 2020.. ISSN 1613-0073; 

9. Kolesnichenko, N.Y., Hladun, T.S., Diahyleva, O.S., Hats, L.Y., Karnaukhova, A.V. 

(2020) Increasing students’ motivation to learn at tertiary educational institutions. 

International Journal of Higher Education,  9(7), pp. 166–175;  

10. Хоружа Л., Прошкін В., Глушак О. (2020) Компетентнісний розвиток 

викладачів вищої школи засобами цифрових технологій. Інформаційні технології і 

засоби навчання, 78 (4). с. 298-314. ISSN 2076-8184; 

11. Хьюдов Г., Козир М., Тюрина В., Овод Ю., Чала А., Хижняк І. (2020) Шляхи 

подолання психолого-педагогічних бар’єрів між викладачами та студентами під 

час пандемії COVID-19. Systematic Reviews in Pharmacy (11). с. 373-379. ISSN 0975-

8453; 0976-2779; 

12. Halyna I. Yuzkiv, Iryna M. Ivanenko, Nataliia V. Marchenko, Natalia V. Kosharna 

& Natalia S. Medvid  (2020) Інноваційні методи в мовних дисциплінах під час 

профільного навчання International Journal of Higher Education (9). с. 230-242; 

13. Вертугіна В., Мельник Н., Артемова Л., Авраменко О., Павличенко Н. (2020) 

Прогресивна практика державного управління в професійній підготовці 

вихователів дошкільних закладів у країнах Західної Європи. Універсальний журнал 

досліджень освіти (8(10)). с. 4591-4602. ISSN 2332-3205; 

14. Бровко К., Загородня А., Тернопільська В., Шахеїд Анад Алі (2020) 

Діагностика та особливості формування корпоративної культури студентів у 

освітньому середовищі університету Utopía y praxis latinoamericana, 25 (5). с. 95-

105. ISSN 1316-5216. 
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Наукометрична база Web of Science: 

1. Іванюк Г., Куземко Л., Новик І. (2020) Тренінг «Проєктування 

мультимедійного середовища закладів загальної середньої та дошкільної освіти» як 

засіб формування цифрових навичок майбутніх педагогів. Інформаційні технології 

і засоби навчання, 79 (5). с. 73-89. ISSN 2076-8184; 

2. Пономаренко Т., Козак Л., Попова Л. (2020) Розвиток управлінської творчості 

майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів у вищому навчальному 

закладі Педагогика. Bulgarian Journal Оf Educational Research Аnd Practice (5). с. 

607-618. ISSN 0861 – 3982; 

3. Lutsan N., Struk А., Liubyva V., Kulish I., Vertuhina V. (2020) Readiness of 

Future Specialists of Preschool Education to Creative Self-Realization in Professional 

Activity. Propósitos y Representaciones (3) Vol. 8, N 3. ISSN 2307-7999; ISSN: 2310-

4635. 

4. Kosharna N., Zhuravlova L., Nieliepova A., Sidorova I., Lopatynska N. Professional 

Training of Primary School Teachers (Experience of Great Britain, Sweden). Applied 

Linguistics Research Journal (İstanbul (Turkey)), 2020. - 4 (9). – P. 159-173.  

Публікаційна активність співробітників Інституту у розрізі 2018-2020 рр. 

Кафедри 
Статті у виданнях, 

що входять до 

наукометричних баз 

даних (окрім Scopus, 

WoS) 

Фахові видання, що 

затверджені МОН 

 

Інші статті  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ПП 15 12 12 12 11 12 - 6 9 

ТІП 5 6 17 10 11 17 1 3 3 

ІММН 2 2 3 4 8 9 - 3 - 

ДО 25 14 33 19 20 24 38 33 16 

ПО 5 12 27 9 6 13 21 21 21 
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2018 Р.

2019 Р.

2020 Р.

Публікаційна активність кафедри 
педагогіки та психології 

(2018-2020 рр.)

Інші статті 

Фахові видання, що затверджені МОН

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WoS)

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#eprints_art_nb
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#eprints_art_nb
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#eprints_art_nb
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#eprints_art_nb
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#eprints_art_nb
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#eprints_mes
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#eprints_mes
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#art_norelated
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Наведені статистичні дані щодо публікаційної активності співробітників Інституту 

дозволяють зробити висновок про загальну тенденцію для всіх структурних підрозділів 

Інституту щодо збільшення кількості статей у 2020 р., що розміщені у виданнях, які 

входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WoS) і фахових виданнях, 

затверджених МОН України. Водночас кількість статей, розміщених в інших виданнях, 

що не входять ні до наукометричних баз даних, ні до фахових видань у 2020 році значно 

зменшилась по всіх кафедрах.  

Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу Інституту за 

звітний період знайшли висвітлення в 1 міжнародній монографії, у якій розкриваються 

теоретичні та практичні  напрацювання викладачів кафедри початкової освіти в 

контексті вивчення та впровадження в освітній процес європейського досвіду та  21 

розділі колективних закордонних монографіях. 

 

Монографії (2020 р.) 

Кафедри 

Одноосібні 

(вітчизняні) 

У співавторстві 

(вітчизняні) 

Колективні  

(закордонні) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ПП - 

 

- 

 
- - 

 

- 

 

- 4 1 6 

ТІП - - - 2 2 - 1 2 2 

ІММН - - - 2 1 - 2 1 2 

ДО - - - - 6 - - 1 7 

ПО - - - 3 3 1 - 3 4 
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Інші статті

Фахові видання, що затверджені МОН

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WoS)
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Деталізований опис вихідних даних монографій, підготовлених 

співробітниками Інституту (2020 р.): 

 Кафедра початкової освіти: 

Європейські та вітчизняні тренди підготовки майбутніх учителів початкової 

школи: тезисна теорія та варіативна практика з е-навчанням Монографія. Scientific 

World-Net Akhat AV, Germany, Karlsruhe. С. 248. 

Розділи у зарубіжних монографіях: 

1. Котенкo О.В., Головатенко Т.Ю. Моделі іншомовної підготовки вчителів 

початкової школи у ЄС. Innovative Scientific Researches: European Development 

Trends and Regional Aspect: Monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, 

Latvia 

2. Котенко О.В., Кошарна Н.В., Головатенко Т.Ю. Підготовка майбутніх 

вчителів іноземної мови у початковій школі засобами інноваційних технологій. 

International Perspectives on Creativity in the Foreign Language Classrooms: 

Monography. Nova Science Publishers, International Perspectives on Creativity in the 

Foreign Language Classrooms. 

3. Паламар С.П., Назаренко Л.А. (2020) Формування інформаційної 

компетентності на уроках літератури засобами ІКТ нового покоління. Innovative 

Scientific Researches: European Development Trends and Regional Aspect: Monograph. 

Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia. 

4. Голота Н.М., Машовець М.А. Педагогічне партнерство закладу дошкільної 

освіти з батьками як умова забезпечення якості освіти дитини. Integration of 

Traditional and Innovative Scientific Researches: Global Trends and Regional Aspect: 

Collective Monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia. 

5.Іванюк Г.І. Training of a Rural School Teacher In The Conditions of Educational 

Changes in the Second Half of The 20th. Relevant Issues of the Development of Science. 

Monograph. Published by Win Press, San Antonio, United States. 

6. Музика О.Л., Корольов Д.К., Музика О.О., Никончук Н.О. (2020) Аксіогенез 

обдарованої особистості в освітньому просторі. Аксіогенез обдарованої 

особистості в освітньому просторі: монографія. Видавничий Дім «Слово», Київ. 

7. Венгловська О.А., Антипін Є.Б. Ґенеза професійних вимог до вихователів у 

процесі підготовки на зламі ХІХ–ХХ століть. Integration of Traditional and Innovative 

Scientific Researches: Global Trends and Regional Aspect: Collective Monograph. 

Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia. 

8. Січкар А.Д., Матюшинець Я.В. Ідеї предметно-розвивального середовища 

для дітей в українському педагогічному дискурсі кінця 19-го – 20-ті роки ХХ 

століття. Integration of Traditional and Innovative Scientific Researches: Global Trends 

and Regional Aspect: Collective Monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, 

Riga, Latvia. 

9. Мельник І.С., Мойсак О.Д. Проблеми інтеграції психологічних і 

педагогічних знань у процесі підготовки майбутніх педагогів. Integration of 

Traditional and Innovative Scientific Researches: Global Trends And Regional Aspect: 

Collective Monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia. 

10. Пономаренко Т.О., Шинкар Т.Ю. Дослідження та розробка освітніх 

програм як способу ефективності морального виховання дітей дошкільного віку. 
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Vector of Modern Pedagogical and Psychological Science in Ukraine and EU Countries: 

Collective Monograph. Cuiavian University in Wloclawek. Baltija Publishing, Польща. 

11. Пономаренко Т.О., Козак Л.В. (2020) Формування доброзичливості 

молодших дітей дошкільного віку на основі особистісно орієнтованої. Theoretical 

and Practical Aspects of the Development of the European Research Area : Collective 

monograph. Baltija Publishing, Riga, Latvia. 

12. Козак Л.В. Інтегровані форми організації освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти. Pedagogy in Modern Conditions: Collective Monograph. 

Іnternational Science Group, Boston: Primedia eLaunch. 

13.Волинець Ю.О., Волинець К.І., Стаднік Н.В. Формування готовності 

майбутніх спеціалістів дошкільної освіти до здійснення професійної діяльності в 

умовах євроінтеграції. Innovative scientific researches: European development trends 

and regional aspect: Monograph. Publishing House "Baltija Publishing", Riga, Latvia. 

14.Волинець Ю.О., Стаднік Н.В., Матушевська О.В. Теоретичні засади та 

модель формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з 

батьками дітей раннього віку. Освіта ХХІ століття: реалії, виклики, тенденції 

розвитку: монографія. Німецька національна бібліотека, Німеччина. 

15. Половіна О.А., Кондратець І.В. Педагогічні технології підготовки 

майбутніх вихователів до формування художньо-продуктивної компетентності 

дітей дошкільного віку. Освіта ХХІ століття: реалії, виклики, тенденції розвитку: 

колективна монографія. InterGING, Німеччина. 

16. Карнаухова А.В. Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року 

життя до дорослих засобами української казки. Theoretical and Practical Aspects of 

the Development of the European Research Area: Monograph. Publishing House “Baltija 

Publishing”, Riga, Latvia. 

17. Хоружа Л.Л., Прошкін В.В. Distance Learning: on the Way to Developing a 

New Didactic Model of University Education. Innovative Educational Technologies, 

Tools and Methods for e-Learning: Monograph. Studio NDA, Katowice–Cieszyn. 

18. Желанова В.В., Єпіхіна М.А. Psychological and Pedagogical Determinants 

of Partnership Interaction in the Course of Education in Higher Education Institutions. 

Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: 

Momograph. Kharkiv National Pedagogical University, Prague. 

19. Мієр Т., Холодюк Л. Дидактичні акценти організації дистанційного 

навчання в умовах пандемічних процесів. Education During a Pandemic Crisis: 

Problems and Prospects. Monograph. Publishing House WSZiA, Poland, Opole. 

20. Мієр Т., Холодюк Л. Суспільний, управлінський та освітній виміри 

феномена «людина-суб’єкт економічного життя» в умовах переходу 

інформаційного суспільства на новий рівень розвитку. Contemporary Issues of 

Digital Economy and Society: Monograph. Publishing House of Katowice School of 

Technology, Katowice, Poland. 

21. Вишнівська Н.В., Канішевська Л.В. Практичні аспекти реалізації 

проблеми виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній 

діяльності шкіл-інтернатів. Освіта ххі століття: реалії, виклики, тенденції 

розвитку: колективна монографія. InterGING, Гамельн, Німеччина. 
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Індекси цитування 

Кафедри 

Індекси цитування 

Google Академії          

h-індекс / і10-індекс 

Індекс цитування у 

НМБ Scopus 

Індекс цитування у 

НМБ WoS 

2019 р. 2020 р. 2019 р. 2020 р. 2019 р. 2020 р. 

ПП 33 / 5 14/20 - - - - 

ТІП 20 / 8 39 / 155 3 5 - - 

ІММН 12 / 4 7 / 6 1 1 - - 

ДО 53 / 24 16 / 30 1 1 1 1 

ПО 31 / 12 14 / 19 5 9 2 2 

 

 

 
 

Зважаючи на завдання, які стоять перед Університетом в контексті розбудови 

системи столичної освіти, науково-освітнього простору України та світу, з метою 

впровадження набутого досвіду науково-педагогічними працівниками Інституту в 

освітній простір України, у межах реалізації наукових тем, а також пропагування 

кращих практик на терени вищої освіти, на виконання плану роботи на означений 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#scholar_indexes
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#scholar_indexes
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#citation_index_scopus
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#citation_index_scopus
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#citation_index_scopus
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#citation_index_scopus
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період, Інститутом було організовано та проведено, науково-практичні заходи різних 

рівнів, а саме: 

- Всеукраїнський форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: 

український та європейський виміри» (27 травня 2020 р.); 

- Всеукраїнський педагогічний форум «Нові вектори програми «Дитина» (15 вересня 

2020 р.); 

- ІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному 

вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» (18 листопада 2020 р.); 

- Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність 

сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» (25 листопада 2020 р.).  

Учасниками цих заходів стали науковці з різних університетів, наукових 

установ, представники громадських організацій, вихователі та вчителі-практики з 

різних міст і регіонів України.  

За звітний період співробітники Інституту представляли свої дослідження на 

Міжнародних наукових заходах з подальшою публікацією в збірниках 

наукометричних баз даних Scopus, WoS, з - поміж яких зазначимо: 

- Міжнародну наукову конференцію “The 3rd International Workshop on Augmented 

Reality in Education” (AREdu 2020) (13 травня 2020 р.) (кафедра початкової освіти); 

- Міжнародну конференцію «Підготовка вчителя іноземної мови у ХХІ столітті: від 

теорії до практики». 05 - 06 вересня 2020 р. (кафедра іноземних мов і методик їх 

навчання); 

- III Міжнародний науковий конгрес “Society of Ambient Intelligence 2020” (24 – 25 

вересня 2020 р.) (кафедра дошкільної освіти, кафедра початкової освіти); 

- Міжнародну наукову конференцію “The 16th International Conference on ICT in 

Education, Research and Industrial Applications” (ISTERI 2020) (6-10 жовтня 2020 р.) 

(кафедра початкової освіти, кафедра теорії та історії педагогіки). 

 Традиційно в лютому 2020 р. відбулася V щорічна Грінченківська наукова 

зимова школа для аспірантів і докторантів у галузі педагогіки, основним завданням 

якої було формування дослідницької компетентності молодих учених, популяризація 

педагогічного знання, розширення пізнавального поля їх наукових інтересів. До 

роботи наукової зимової школи вдруге було залучено міжнародних науковців, 

зокрема, запрошеним спікером став заступник директора Інституту педагогічних 

наук Єзуїтського університету філософії і освіти Академії «Ігнатіанум» у Кракові 

(Республіка Польща), доктор соціології Ярослав Чарчула.  

21 травня 2020 р. науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених Інституту було проведено онлайн - вебінар «Академічна культура 

дослідника в освітньому просторі» в рамках Наукового онлайн-марафону 

#ScienceDecade_2020. У ході вебінару були розкриті такі актуальні питання як 

«Законодавче забезпечення питання академічної доброчесності»; «Цінності 

академічної доброчесності»; «Рекомендації щодо запобігання академічному 

плагіату». 

У першому триместрі 2020 р. був проведений Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт, за результатами якого студенти Інституту посіли 

призові місця (2019 р. - 2 переможця, 2020 р. - 3 переможця, динаміка у 2020 р.+1). 

Відсутність переможців Всеукраїнських студентських наукових олімпіад за звітний 
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період пов’язана з відміною Конкурсу через епідемічну ситуацію, що спричинена 

коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Водночас варто зазначити відсутність 

позитивної динаміки та активності науково-педагогічних працівників всіх кафедр 

Інституту щодо підготовки переможців міжнародних наукових студентських 

конкурсів.  

 

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт та Всеукраїнських студентських наукових олімпіад (2018-2020рр.) 

Кафедри 

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт 

Всеукраїнські студентські наукові 

олімпіади 

Міжнародні наукові 

конкурси 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

ПП 
1 

(І місце) 
- 

1 

(І місцe) 

1  

(ІІ місце) 

- - - - 
1  

(ІІІ місце) 

1 

 (І місце) 

ТІП 
1 

(І місце) 

1 

(І місце) 
- - - - - - - 

ІММН - 
1 

(ІІІ місце) 
- - - - - - - 

ДО 
1 

(ІІІ місце) 
- 

1 

 (ІІ місце) 

1  

(ІІ місце) 

1 

(ІІІ місце) 
- - - - 

ПО 
1 

(ІІ місце) 
- 

1 

 (ІІІ місце) 

1 

 (ІІ місце) 
 - - - - 

 

 
Інститут має своє фахове видання та здійснює набір наукових публікацій до 

збірника наукових праць «Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. 

Педагогіка». У липні 2020 р. видання включено до переліку наукових фахових видань 

України (Категорія «Б»), у якому можуть публікуватися результати дисертаційних 

робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (PhD) зі 

спеціальностей: 011 «Освітні, педагогічні науки»; 012 «Дошкільна освіта»; 013 

КПП

КТІП

КІММН

КДО

КПО

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Переможці студентських наукових конкурсів різних 
рівнів у розрізі 2018-2020 рр.

2020 2019 2018
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«Початкова освіта»; 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (наказ МОН 

України № 886 від 02. 07. 2020 р.). У листопаді 2020 р. збірнику присвоєно категорію 

«Б» за спеціальністю 053 «Психологічні науки» (Наказ МОН України № 1471  від 26. 

11. 2020 р.) 
 

 

Пріоритети та завдання на 2021 рік: 

1. Підготувати підсумковий звіт про результати реалізації теми наукового 

дослідження «Зміст та технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти 

в умовах євроінтеграції державний реєстраційний номер: 0116U003295 . 

2. Підготувати проміжний звіт про результати реалізації теми наукового 

дослідження «Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах 

євроінтеграції (2016–2021 рр.), державний реєстраційний номер: 0116 U002963. 

3. Збільшити кількісні показники студентів-учасників Всеукраїнських 

студентських наукових конкурсів та олімпіад; активізувати процес підготовки 

учасників студентських наукових заходів різних рівнів. 

4. Оптимізувати публікаційну активність співробітників Інституту в наукових 

виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. 

5. Популяризувати збірник наукових праць «Педагогічна освіта: Теорія і 

практика. Психологія. Педагогіка» в освітньо-науковому просторі України. 

 

VI. Інтернаціоналізація та її специфіка в умовах пандемії. 

Пріоритетними завданнями Інституту на 2020 р. у контексті інтернаціоналізації 

освіти було визначено декілька позицій, з-поміж яких: пошук мотиваційних 

механізмів для активізації міжкафедральної співпраці щодо написання грантових 

заявок, укладання угод про співпрацю із закордонними ЗВО та розширення 

можливостей викладачів для наукового стажування у європейських ЗВО. Зазначимо, 

що конкретні кроки у напрямку вирішення цих завдань було зроблено 

співробітниками Інституту, хоча, через поширення епідемічних обмежень, що були 

пов’язані з коронавірусною інфекцією, це завдання й досі залишається актуальним. 

У 2020 р. співробітники кафедри теорії та історії педагогіки та кафедри 

іноземних мов і методик їх навчання Інституту (2 особи) здійснили онлайн наукове 

міжнародне стажування в європейських ЗВО: на базі Економічного Університету в 

Кракові та в університеті Марії Кюрі-Складовської (Республіка Польща). 

 У розрізі виконання Корпоративного стандарту наукової діяльності 

Університету важливого значення для усіх підрозділів Інституту набула 

систематизація роботи щодо участі у міжнародних рамкових науково-дослідних 

проєктах. На виконання цього завдання у 2020 р. кафедри Інституту посилили 

активність щодо оформлення грантових заявок.  

 Так, за звітній період кафедрою педагогіки та психології підготовлено дві 

колективних заявки до програми імені Жана Моне “The Effectiveness of Teacher 

Training in Ukraine in the Context of EU Values and Educational Practices (EFFECT)”, 

програми Konrad-Adenauer-Stiftung «Розвиток громадсько-активної школи освітніх 

реформ»  та 6 індивідуальних заявок до університетів Європейського союзу 

Professional Fellows Program 2020 «Наукове стажування», Fulbright Visiting Scholar 

Program «Наукове стажування», Culture of Solidarity Fund  “Mutual Support and 
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Development of Self-Efficacy”, Culture of Solidarity Fund “Sources of Student Self-

Efficacy”, Konrad-Adenauer-Stiftung «Психологія діалогу», Федеральне міністерство 

економічного співробітництва та розвитку (BMZ) “Internship Programme of German 

Business for Ukraine”. Від кафедри початкової освіти подано одноосібну заявку на 

проведення наукового дослідження в університеті Латвії (Даугавпільський 

університет).         

 Співробітниками кафедри іноземних мов і методик їх навчання подано 1 

колективну грантову заявку Erasmus+ напряму Jean Monnet Modules “Foreign 

Language Primary School Teacher Training: European Practices for Ukrainian Realties 

(FLEUR)” та 14 індивідуальних грантових заявок до університетів Європейського 

союзу. Кафедрою дошкільної освіти подано 1 колективну грантову заявку напряму 

Жана Моне (Еразмус+) “Innovation in Training of Teacher-Leader for New European 

School”.  Розроблено 3 індивідуальні заявки на проведення дослідження з проблем 

інновацій у підготовці педагогів дошкільної освіти в контексті європейської 

інтеграції до програми Latvian State Scholarship for Research та Національної програми 

стипендій Словацької Республіки. 

 Серед проблем, що актуалізувалися за результатами діяльності у 2020 р. в 

Інституті, варто звернути увагу на низьку активність усіх підрозділів Інституту щодо 

участі у міжнародних науково-дослідних проєктах, а також оформлення грантових 

заявок для участі у рамкових міжнародних науково-дослідних проєктах і розроблення 

індивідуальних заявок для отримання грантів по кафедрах початкової освіти та теорії 

та історії педагогіки. У наведеній нижче таблиці представлений кількісний аналіз 

участі підрозділів Інституту в наукових проєктах і поданих індивідуальних грантових 

заявок. 

 

 
 

Упродовж звітного періоду Інститут продовжив системно співпрацювати з 

міжнародними освітньо-науковими установами та ЗВО, з- поміж яких: 

 Сілезький університет в Катовіцах (Республіка Польща); 

 Університет Острави (Чеська Республіка); 

0
4

2 0 23 0 2 1 0

7

1

14

4

ПП ТІП ІММН ДО ПО

Участь у міжнародних проєктах та 
подані індивідуальні грантові заявки 

у розрізі 2018-2020 рр.

Міжнародні науково-дослідні проекти Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти

Індивідуальні заявки на отримання грантів
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 Університет Матея Белав Банській Бистриці (Словаччина); 

 Казахський національний педагогічний університет імені Абая 

(Республіка Казахстан); 

 Барановицький державний університет (Республіка Білорусь); 

 Британська рада в Україні (British Council Ukraine); 

 Goethe Institute Ukraine; 

 Школа англійської мови (Oxford Class); 

 Авторизований Міжнародний Платиновий Екзаменаційний Центр 

складання Кембриджських екзаменів (Authorized Platinum Exam Centre). 

Згідно з наказом МОН України № 209 від 14.02.2020 р., у лютому 2020 р. 

Інститут долучився до реалізації Міжнародного проєкту «Сприяння освіті», який 

здійснюється в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти 

і науки України та компанією The LEGO Foundation (Данія)  

Водночас одним із пріоритетних завдань на минулий рік було посилення 

міжнародної співпраці Інституту. На виконання цього завдання упродовж 2020 р. 

укладено угоди про співпрацю з Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach  

(Природничо-гуманітарний університет в Сєдльцах (Республіка Польша) (кафедра 

початкової освіти) та Освітньою організацією «DEMETRA» (Греція) (кафедра 

іноземних мов і методик їх навчання). Для інших підрозділів Інституту (кафедри 

педагогіки та психології, кафедри дошкільної освіти, кафедри теорії та історії 

педагогіки) укладання угод про співпрацю з міжнародними освітньо-науковими 

установами та ЗВО залишається пріоритетним завданням на 2021 рік. 

Пріоритети на завдання на 2021 рік:  

1. Систематизувати процес розроблення заявок для участі у рамкових 

міжнародних науково-дослідних проєктах та індивідуальних заявок для отримання 

грантів. 

2. Розробити механізми заохочення співробітників щодо участі у міжнародних 

проєктах. 

3. Активізувати процес укладання угод про співпрацю з вітчизняними та 

міжнародними освітньо-науковими установами та ЗВО. 

 

VII. Управлінсько-організаційна робота, забезпечення функціонування та 

розвитку інфраструктури Інституту. 

У 2020 р. управлінсько-організаційна діяльність Інституту була спрямована на 

визначення місця і ролі кожного члена колективу в досягненні поставлених цілей та 

реалізації планів, координацію та інтеграцію наявних ресурсів (часових, людських, 

матеріально-технічних), забезпечення моніторингу виконання управлінських рішень. 

Протягом звітного періоду системно працювали всі колегіальні органи Інституту. 

Згідно із затвердженою циклограмою проведено 9 засідань вченої ради Інституту, 20 

засідань директоратів. Упродовж 2020 р. Вчена рада Інституту керувалася 

Положенням про Педагогічний інститут та іншими нормативними документами, 

Університету, згідно з якими визначалася стратегія функціонування та перспективні 

напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності підрозділу. На 

засіданнях було прийнято понад 55 стратегічних рішень, з -поміж яких:  
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 затвердження тем дисертаційних досліджень (5 тем кандидатських дисертацій 

(3- зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 2 – зі спеціальності 012 

«Дошкільна освіта»; 1 тема докторської дисертації зі спеціальності 13.00.06 – теорія 

та методика управління освітою);  
 рекомендації кандидатур рецензентів та кафедри для проведення попередньої 

експертизи (фахового семінару);  
 клопотання перед Вченою радою Університету про участь у балотуванні щодо 

присвоєння вченого звання доцента 
  рекомендації до друку 1 колективної монографії та 1 навчально-методичного 

посібника, пропонованого змісту збірників наукових праць «Педагогічна освіта: 

Теорія і практика. Психологія. Педагогіка», Випуск № 33 (1/ 2020), Випуск № 34;  
 затвердження освітньо-професійної програми «Корпоративна педагогіка та 

розвиток персоналу» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки другого 

(магістерського) рівня вищої освіти;  
 внесення змін до опису ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» згідно зі стандартом вищої освіти 

України другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі «01 Освіта/Педагогіка» 

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» та перерозподіл навчальних 

дисциплін, що забезпечують реалізацію практичної складової фахової підготовки 

магістрів зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»» (2017 р.);  
 затвердження нової редакції освітньої програми першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти та навчального плану (2018 р.) за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» 

згідно зі стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі 01 «Освіта (Педагогіка)» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» (2019 

р.); 
  затвердження змін до ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» (2017 р.) згідно зі стандартом вищої освіти 

України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі 01 «Освіта (Педагогіка)» 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» (2019 р.); 
  перерозподіл навчальних дисциплін, що забезпечують комплексну перевірку 

досягнутих результатів навчання згідно з вимогами ОП першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» (2017 р.);  
 оновлення складу редакційної колегії фахового видання «Педагогічна освіта: 

Теорія і практика. Психологія. Педагогіка» відповідно до Наказу МОН України від 

15.01.2018 р. № 32;  
 рекомендації до вступу на денну форму навчання в аспірантурі Київського 

університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 

науки» (спеціалізація: 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки);  
 затвердження програм вступних іспитів в аспірантуру: 
● програми вступного іспиту в аспірантуру для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії у галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» зі спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки». 

● програми додаткового вступного іспиту в аспірантуру для здобуття  наукового 

ступеня доктора філософії галузі знань 01 Освіта / Педагогіка» зі спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки». 
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● програми  вступного іспиту в аспірантуру на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії галузі знань 01 освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта». 

● програми вступного (додаткового) іспиту в аспірантуру на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії галузі знань 01 Освіта спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта». 

●  оновленої програми кандидатського іспиту зі спеціальності 13.00.04 - теорія і 

методика професійної  освіти 

● затвердження нової редакції програми кандидатського іспиту зі спеціальності 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. 

 На засіданнях директорату, який є постійно діючим колегіальним робочим 

органом Інституту, здійснювалася координація діяльності структурних підрозділів 

щодо забезпечення виконання законодавства України, положень Статуту 

Університету, Правил внутрішнього розпорядку Університету, наказів ректора, а 

також інших нормативних документів усіма співробітниками підрозділу; 

розглядались питання вдосконалення освітнього процесу, підсумки моніторингу 

успішності студентів, організації наукової, методичної, соціально-гуманітарної, 

міжнародної діяльності тощо. Загалом у 2020 р. членами директорату Інституту було 

прийнято понад 230 управлінських рішень.  

Упродовж 2020 р. проведено лінійку офлайн / онлайн засідань з різними 

цільовими групами з питань організації освітнього процесу, трудової дисципліни, 

вступної кампанії, нарахування стипендії відповідно до рейтингу навчальних 

досягнень студентів, вирішення поточних питань та ситуативних проблем, з - поміж 

них: 4 семінари з кураторами академічних груп, 10 засідань старостату, 8 засідань 

стипендіальної комісії, 2 урочистості з нагоди вручення  дипломів випускникам 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у форматі 

онлайн. За звітний період учасниками засідань різних рівнів стало понад 800 осіб. 

Одним з пріоритетів, визначених на 2020 р. було підтримка на належному рівні 

матеріально-технічної бази Інституту. У 2020 р. надано сприяння співробітникам 

експлуатаційно-технічного відділу корпусу №2 (бульвар Ігоря Шамо 18/2) у 

проведенні ремонтних робіт в аудиторіях 201, 209, 213, 232, 234, 310, 311, 314 

навчального корпусу. На виконання пріоритетного задання з розвитку 

інфраструктури Інституту у березні 2020 р. відкрито Центр інноваційних освітніх 

технологій (ICR) (ауд. 312). 

 

Пріоритети та завдання на 2021 рік: 

1. Налагоджувати способи взаємодії суб’єктів управління; підвищувати рівень 

автономії науково-педагогічних працівників; сприяти відкритості у встановленні 

зворотніх зв’язків між усіма суб’єктами освітнього процесу. 

2. Зберігати у належному стані матеріально-технічну базу Інституту. 


